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ЗАТВЕРДЖЕНО

Кременчуцької гімназії № 27
Кременчуцької міської ради Полтавської області
(нова редакція)

^ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кременчуцька гімназія №27 Кременчуцької міської ради
Полтавської області (надалі - Гімназія №27 ) - це заклад освіти, що забезпечує
реалізацію права громадян на здобуття базової загальної середньої освіти.
Гімназія № 27 перейменована з Кременчуцької загальноосвітньої
школи МИ ступенів №27 Кременчуцької міської ради Полтавської області та
є право, вступником її прав та обов’язків.
’ .2. Засновником (Власником) Гімназії № 27 є територіальна громада
м. Кре :енчука в особі Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Засновник).
Гімназія №27 заснована на базі майна територіальної громади міста
Кременчука, заклад підзвітний та підконтрольний Кременчуцькій міській раді
Полтавської області (надалі - Засновнику) та підпорядкований її виконавчому
комітет . за відомчою належністю - органу управління закладу освіти
Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
ої області.
Статут Гімназії № 27 затверджується Засновником - Кременчуцькою
міською радою Полтавської області.
1.3. Гімназія №27 у своїй діяльності керується Конституцією
Укра . Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України,
Бюджет’ им кодексом України, Кодексом законів про працю, Законами
\ кра
зокрема «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту»,
«Про з: сальну середню освіту», постановами Верховної Ради України,
Актами Президента та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими
для вс х закладів освіти, наказами та інструкціями Міністерства освіти і
паю
України (далі -. МОНУ), загальнообов’язковими актами інших
центі . ьних органів виконавчої влади, рішеннями Кременчуцької міської
ради Полтавської області та її виконавчого комітету, розпорядженнями
Креме.•. j цького міського голови, розпорядчими документами Департаменту
освіти і науки Полтавської ОДА, наказами та розпорядженнями
Департаменту освіти Кременчуцької міської ради, іншими нормативноправовими актами, а також цим Статутом.
1.4 За правовим статусом суб’єкту господарювання Гімназія №27 є
юрид
>ю особою публічного права комунальної форми власності та
являє .ч. неприбутковим закладом освіти.
За класифікацією організаційно-правових форм господарювання
Гімнам № 27 є комунальним закладом, який здійснює діяльність у сфері
освіти - початкова та базова середня освіта.
5. Найменування юридичної особи:
- повне -айменування українською мовою: Кременчуцька гімназія № 27
Креме:т-р цької міської ради Полтавської області
- скє- -ене найменування українською мово^ОкремІїїчі^^ка гімназія №
27
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1.6. Юридична адреса Гімназії № 27: Україна, 39610, м. Кременчук,
проспект Свободи, 104.
Поштова адреса, місце знаходження 1 корпусу Гімназії №27
Кременчуцької міської ради Полтавської області: 39600, Полтавська область,
■м. Кременчук, проспект Свободи, 104
Поштова адреса, місце знаходження 2 корпусу Гімназії №27
Кременчуцької міської ради Полтавської області: 39600, Полтавська область,
м. Кременчук, проспект Свободи, 106
17. Гімназія №27 є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі
своїм Найменуванням та інші реквізити, може мати рахунки в органах
казначейства та банківських установах.
LS. Заклад загальної середньої освіти проводить освітню діяльність на
двох рівнях освіти - початкова та базова середня:
- початкова школа - заклад освіти І ступеня, що забезпечує початкову
освіту:
- гімназія - заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує
базовузагальну середню освіту.
1.9. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації прав
громадян на здобуття базової загальної середньої освіти, а також всебічний
розвиток. виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в
(суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
само 'сконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та
(громадійіської активпості.
110. Головними завданнями Гімназії № 27 є:
1 10.1. створення умов для здобуття базової загальної середньої освіти на
рівні'Жржавних стандартів шляхом формування ключових компетентностей,
необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, які
визначені Законом України «Про освіту»;
1.10.2. підвищення якості освітніх послуг;
1.1ГГ.З. забезпечення базової підготовки, що включає розвиток дитини як
особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, забезпечення її самовизначення,
саморозвитку, самореалізації з подальшим навчанням у вищому закладі освіти;
1.10.4. формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з
усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості,
особистості, підготовленої до професійного самовизначення; розвиток
природних позитивних нахилів, здібностей й обдарованості, творчого
мислення- потреби і вміння самовдосконалюватися;
1.1Й5. створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів
у різних видах діяльності. їх повноцінного морального, психічного, фізичного
розвитку:
і 10.6. створення умов для оволодіння системою наукових знань про
природу, людину і суспільство, формування науко
ітогляду;
1J0.7. виховання в учнів поваги до
аїни, державних
символів України, прав і свобод людини
почуття власної
гідносш відповідальності перед законом з# '
о ставлення до

обов'язків людини і громадянина;
1.10.8. виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних
традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей
українського народу та інших народів і націй, громадян, відданих Україні відкритих світу;
1.10.9. виховання свідомого ставлення до здоров’я як найвищої соціальної
цінності, формування засад здорового способу житія, збереження і зміцнення
фізичного та психічного здоров’я учнів;
1.10
10. оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних
техно; от їй, методів І форм навчання та виховання.
1. 10.11. підтримка обдарованих та здібних дітей;
ЇЛО. 12. застосування сучасних методик моделювання освітнього
середовища, яке забезпечує широкий спектр можливостей для ефективного
особастісного саморозвитку кожного гімназиста, сприяє створенню атмосфери
творчості та емоційного комфорту;
1.10.13. становлення сучасної моделі управління інноваційним розвитком
заклад^. освіти, формування нової організаційної культури;
1.10.14. запровадження системи індивідуальної педагогічної підтримки,
технологій розвитку емоційного інтелекту та глобально орієнтованого змісту і
характеру освіти;
1Л0.15. запровадження моніторингу якості роботи закладу на основі
щорічного комплексного аналізу всіма учасниками освітнього процесу,
ширшого діапазону індикаторів (показників) його функціонування та динаміки
• :
16. участь у міжнародних програмах та проектах, організованих
міжнар днями фондами, радами тощо.
ІЛ 1. Гімназія № 27 самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в
межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним
С •ТГ
1.12. Гімназія № 27 несе, відповідальність перед особою, суспільством і
... а:
1/ 2Л.. безпечні умови освітньої діяльності;
1Л 2.2. дотримання державних стандартів освіти;
1.12.3. дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої,
виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними
угодами:
1.12. -. дотримання фінансової дисципліни.
1.13. Діяльність Гімназії № 27 базується на принципах гуманізму,
демокрд :зму, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного, естетичного
виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із
націона. ьною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм
освіти, г ауковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації.
1. - В закладі освіти визначена державна мова тавнацня.
1.. 5. мназія № 27 зберігає за собою правоосвітніх запитів,
кадрового забезпечення та матеріально-технічй^цс^ії^издої бази обирати до
проф г . іапрямжи навчання учнів, передбайЙп гШ¥1йда^/дако\вдравством.
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Гімназія № 27 приймає рішення про створення класів з поглибленим
ивчетїням предметів за погодженням з органом управління закладу освіти.
1.1" Гімназія №27 має право:
І.Г.Г проходити в установленому порядку інституційний аудит як захід
ержавного нагляду (контролю);
3.17 2. визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за
Погодженням із Засновником (Власником) та з органом управління закладу
освіти - Департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської
ради Полтавської області;
Дй '.З. визначати на кожен навчальний рік варіативну частину робочого
навчального плану;
1.17.-. формувати контингент учнів;
в установленому порядку розробляти
і впроваджувати
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
.і. і 7.6, спільно з вищими закладами освіти, науково-дослідними інститутами
її центрами проводити науково-дослідницьку, експериментальну, пошукову
роботу, що не суперечить законодавству України;
1 “J. направляти педагогічних працівників на курси та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів;
1.3.8. використовувати різні форми морального і матеріального заохочення
доучік.іиків освітнього процесу.
I .IS. У закладі освіти створюються та функціонують:
IS ' Педагогічна рада;
1.16.

Д.2. рада;

психологічна
соціально-педагогічна служба;
ГІ.О1 медична служба;
; 11%.". методична служба;
' "Града з профілактики правопорушень;
'
’8S.(методичні об’єднання, кафедри;
і
творчі групи та інші об’єднання учнів, вчителів, батьків.
1.:° Зд письмовими зверненнями батьків, інших законних представників
\чніз та відповідно до рішення засновника у закладі освіти функціонують
групи "здовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника
.та за
кошти, не заборонені законодавством.
Режи. * роботи групи продовженого дня визначається наказом директора.
1._ ) Медичне обслуговування учнів та відповідні умови забезпечуються
Женеви лом і здійснюються медичним персоналом закладу.
.2 Взаємовідносини Гімназії № 27 з юридичними і фізичними особами
визнж тю: вся угодами, що укладені між ними.
1.22. Дмназія № 27 забезпечує на своєму веб-сайті відкритий доступ до
гіікйї і .: рмації та документів: .
2 і

».

-; їдеН-О на провадження освітньої діяльності/ффф
т
•
•
•
А?/ Кременчуцька
- сер: ; і жати про акредитацію освітніх програу' гімназі:
І ~ Кі дачуцької
- структура та органи управління;
j
тої ради

>ластг У
Дрф -____ ,

- кадровий склад згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються та перелік освітніх компонентів, що
І передбачені відповідною освітньою програмою;
Ь
- територія обслуговування, закріплена його засновником;
- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб;
~ мова освітнього процесу;
- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх
life заміщення- (у разі його проведення);
- матеріально-технічне забезпечення;
- рез>. ьтати моніторингу якості освіти;
- річний звіт про діяльність;
- правила прийому;
- умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- перелік додаткових освітніх’та інших послуг, їх вартість, порядок надання
і та оплати;
- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням керівника гімназії або
на вимог. законодавства.
1.23. Гімназія № 27 оприлюднює на своєму веб-сайті інформацію про
тоштор' з і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих
коштів, інформацію про’ перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як
блй'одійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані
з інших джерел, не заборонених законодавством.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

2J Гімназія № 27 планує свою роботу самостійно відповідно до
перспективного та річного планів, затверджених педагогічною радою.
2 2 Освітній процес в початковій школі, гімназії здійснюється
■'■ відповідні до програм, розроблених на основі Державних стандартів освіти
відповідних рівнів. Гімназія № 27 розробляє освітні програми, які
•схвалюються педагогічною радою та затверджуються директором.
2 З Гімназія
складає та затверджує навчальні плани, що
конкретизують організацію освітнього процесу та складаються на основі
'.ипових освітніх програм, розроблених та затверджених МОН України, із
тонкретищцією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Навчальний план Гімназії № 27 приймається рішенням педагогічної
гади та ввалиться в дію рішенням керівника навчального закладу.
2 .4 Режим роботи Гімназії № 27 визначається ним на основі
відповіли ■ ч
нормативно-правових актів.
На
час епідемій може
встанови?: ватися особливий режим роботи Гімназії № 27 за рішенням органів
йісцевог с« с змоврядування.
Індивідуалізація
і
диференціація
навчання
в
млшл ._ 'Дщечується шляхом реалізації інварі
аріативної частини.
—*—
Варіа’?^ _ частина навчального плану склаай рГЬСЯ ВІД®ріЦлно до профілю
навчань?, за з урахуванням інтересів і побажать
оЖ>ків.
Луцької
W ради

іасті

бфг _ __

/

2.6. Гімназія № 27 працює за навчальними програмами, підручниками,
посібниками, що мають відповідний гриф МОН України і забезпечують
виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання
відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей. Заклад
освіти може використовувати типові або інші освітні програми, які
|| розробляються та затверджуються відповідно до діючого законодавства.
2.7.
Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Гімназії
Ж 27 самостійно добирають програми, підручники, науково-методичну
літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби для здобуття освіти
на рівні державних стандартів.
2.8. Гімназія № 27 здійснює освітній процес за очною (денною)
формою навчання. Інші форми навчання у Гімназії № 27 організовуються
ij відповідно до чинного законодавства.
2.9.
Зарахування учнів до Гімназії № 27 відбувається в порядку,
встановленому Міністерством освіти і науки.
Територія обслуговування, закріплюється за закладом освіти його
Засновником (для закладу загальної середньої освіти).
2.10.Зарахування учнів до Гімназії Ха 27 проводиться наказом
■ директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження
джини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного
. документа про освіту7 (крім учнів першого класу).
/ Зарахування учнів до Гімназії № 27 може проводитися на
конкурсних засадах, що визначається рішенням педагогічної ради. Умови
конкурсного відбору затверджуються педагогічною радою.
Зарахування, відрахування та переведення учнів до закладу освіти
ійсчкитьея відповідно до Порядку, встановленого МОН України.
2.11.
Директор Гімназії № 27 зобов’язаний вжити заходів дл
ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком
зарахування до Гімназії № 27, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку
ж іншого документами, що регламентують організацію освітнього процесу
Після зарахування дітей до закладу освіти їх розподіл між класами
забувається в межах ‘нормативу наповнюваності класів, визначеного
ззконодазчими документами.
2
.2. Утворення інклюзивного чи спеціального класу та зарахування
до нього дитини з особливими освітніми потребами здійснюється на підставі
іаяви батьків або осіб, які їх замінюють, та висновку інклюзивно-ресурсного
і'центру щю комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами, що
• додасться дйзаяви.
2 З.Наповнюваність класів, груп, їх поділ для вивчення профільних та
... Ц юиих предметів визначаються МОН України на підставі нормативів для
з^Вуття загальної середньої освіти та санітарно-гігієнічних умов для
дьюнешя Освітнього процесу. За рахунок додаткових асигнувань, коштів
• • сшвджбюджету рішенням ради Гімназії №
може встановлюватись
шдаа -дддвиїованість класів і груп.
-12 ~ Навчальний рік у закладі
я з 01 вересня і
акінчултжУ не пізніше 1 липня наступної’# *
ради

і

2.15. 3а погодженням з органом "управління закладом освіти .департаментом освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області з урахуванням місцевих умов, специфіки щорічно
Гімназією № 27 затверджується графік канікул, тривалість яких протягом
,.:#вчального року становить не менше ЗО календарних днів.
2.16.
Тривалість уроків у Гімназії № 27 становить : у 1-х класах - 35
_ - 4-х класах - 40 хвилин, у 5 “ 9х - 45-хвилин.
J :
Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з органом
"■ .івління закладом освіти - Департаментом освіти виконавчого комітету
"рсме . іької
міської
ради
Полтавської
області
та
Держпродс пожи вслужбою.
¥ розкладі уроків 5-9х класів допускається проведення підряд двох
років з одного предмету інваріантної та варіативної частини навчального
.„.ану.
2.17.
Щоденна кількість і послідовність освітніх послуг визначається
юзкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та
педагогічних вимог. Тижневий режим роботи Гімназії № 27 фіксується у
озкяаді навчальних занять, який затверджується директором Гімназії № 27.
Крім різних форм обов’язкових освітніх послуг, у Гімназії № 27
хроволяться для поглибленої підготовки учнів вивчення спеціальних курсів,
курсів за вибором, індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні
заняття, відвідування занять у гуртках, клубах, студіях, творчих об’єднаннях,
товарисз sax тощо.
У Гімназії № 27 можуть проводитись:
- підготовка учнів за індивідуальними навчальними планами;
- пошукова та навчально-дослідницька робота;
- інші заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на
задоволенні освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей,
ттахилів і обдарувань.
Під час вивчення профільних предметів передбачається поділ
І ласів на групи. Для учнів 5... 9-х класів допускається проведення підряд двох
.років під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також
: і тркі в тру нового навчання.
2 Ж Відволікання учнів від освітньої діяльності на інші види
.діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством
України,
2 9. Залучення учнів до видів діяльності, непередбачених освітньою
І • ^огпа.мою та індивідуальним навчальним планом Гімназії № 27. дозволяється
лише заїз. з одою та згодою батьків та осіб, які їх замінюють.
2.2.. Освітній процес здійснюється за різними формами: у вигляді
Г .токів, лекцій, лабораторно-практичних та семінарських занять, диспутів,
авчально-єфобничих екскурсій тощо.
!* Гімназії № 27 освітня діяльність щзй£йцується з науковоg .'етодігчнюю. науково-дослідницькою та ек^^имевд^шою; поряд з
ттздииГ:ну|л методами і формами використ^Й^М^н4|іда^У^ні технології
-двчання.
№ 27
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2.21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету
визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних
вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.22. У Гімназії № 27 визначення рівня досягнень учнів у навчанні
здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні
ІК учнів. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві) відображаються
досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну
підсумкову атестацію.
2.23. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до
І, , відома учнів класним керівником.
2.24. Порядок переведення і випуск учнів закладу освіти визначається
|| чинним законодавством.
2.25. При проходженні учнями навчальної практики використовуються
такі форми роботи: наукові експедиції, краєзнавчі пошуки, робота в архівах,
науково-дослідних установах, музеях тошо.
Навчальну практику можна проходити і під час навчального року,
однак з обов’язковим обліком її проведення у класних журналах.
Рішення про доцільність проведення навчальної практики приймає
педагогічна рада закладу.
2.26. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили
певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої
.світи здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок
проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про
державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти,
затвердженим МОН України.
2.2"
Учням, які закінчили гімназію, видається свідоцтво про базову
альну середню освіту.
Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до
старшої школи ліцею, закладу професійно-технічної освіти, закладу фахової
жередвишої освіти.
2.28. Випускникам 9-х класів, які не атестовані хоча б з одного
В предмета, видається табель успішності.
Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити
Нкзжання екстерном
2.29. За відмінні успіхи в навчанні учні нагороджуються відповідно
Вдо чинною законодавства.
За успіхи у навчанні (праці) для учасників освітнього процесу
страдою Гімназії можуть встановлюватися різні форми морального і
ітеріальнсго відзначення та (або) заохочення.

ПІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

- педагогічні працівники;
- практичні психологи;
- бібліотекарі;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
3.2. Статус учасників освітнього процесу закладу освіти, їхні права й
обов’язки визначаються Законами України "Про освіту", "Про загальну
середню освіту", Правилами внутрішнього розпорядку закладу та рішеннями
органів громадського самоврядування, даним Статутом.
3.3.
Учні мають'гарантоване державою право на:
- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;
- вибір форми та профілю навчання, факультативів, спецкурсів,
Позашкільних та позакласних занять;
- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально технічною,
культурно-спортивною,
корекційно-відновлювальною
та
."ікувально-оздоровчою базою Гімназії № 27;
- доступ до інформації з усіх галузей знань;
- участь у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- участь у різних видах науково-практичної діяльності;
- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
- участь в обговоренні і внесенні власних пропозиції до освітнього
процесу, дозвілля учнів;
- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях,
клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- захист від будь-яких .форм експлуатації, психологічного, фізичного
засилля і тих, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- вільний перехід до відповідного класу інших закладів загальної
середньої освіти;
- вільне вираження поглядів, переконань.
3.4.
Учні зобов’язані:
систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями,
практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього розпорядку
окладу;
- бережливо ставитись до державного, громадського і особистого
зйна;
дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
у стосунках «учень-учитель», «учень-учень», «учень-батьки» виявляти
: вагу і довіру один до одного, визнавати право кожного бути особистістю;
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не
■ заборонено чинним законодавством;
- дотримуватися правил особистої гігієн^^^^^йр охайний зовнішній
тїгляд;

-

дотримуватися академічної доброч/ОюЙД^^чУцькаХ^\
самостійно виконувати навчальниїзана^И^’^рдания^поточного та

дсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми
требами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних
Г
їтреб і можливостей);
- робити посилання на джерела інформації в разі використання ідей,
розробок, тверджень, відомостей;
дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні
ДЕ ’трава;
- надавати достовірну інформацію про результати власної навчальної
наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
'формації.
3.5. Педагогічними працівниками закладу освіти можуть бути особи з
високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту,
залежний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність,
убезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний
|| тези здоров’я яких дозволяє -виконувати професійні обов'язки.
3.6.
Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не
І
підливі для здоров’я учнів;
- участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього
й процесу;
п роведення
в установленому
порядку
науково-дослідної,
експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії,
едагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування закладу освіти;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії., у тому числі і за вислугу років в порядку,
визначеному законодавством України;
- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення
відповідно до чинного законодавства;
- внесення пропозицій керівництву закладу освіти і органу управління
закладом освіти - Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької
міської ради Полтавської області щодо поліпшення освітньої роботи.
3.7.
Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну і політичну культуру, викопувати Статут освітнього
складу, Правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового

І

зговору;

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін
□повідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
сприяти розвитку інтересів, нахилів j
стей дітей, а також
ереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганді
особу життя;

міської
області

- сприяти зростанню іміджу закладу освіти; настановленням і
особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів
юальнолюдської моралі;
- виховувати в учнів повагу до батьків, старших за віком жінок,
шродних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу
’ країни;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру,
тлагоди між усіма народами, етичними, національними, релігійними групами;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного
асильства;
- запобігати вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим
шкідливим звичкам;
виконувати
рішення,
прийняті
органами
громадського
самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження керівника закладу
: світи, вести відповідну документацію згідно з вимогами;
брати участь у роботі педагогічної ради закладу освіти ;
дотримуватися академічної доброчесності, зокрема:
- посилатися на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
- дотримуватися норм законодавства про авторське право і суміжні
права;
- надавати достовірну інформацію про методики і результати
досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науковопедагогічну, творчу) діяльність; •
- контролювати дотримання академічної доброчесності здобувачами
освіти;
•
об’єктивно оцінювати результати навчання.
3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних
працівників та інші трудові відносини регулюються законодавством України
тро працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими
аконодавчими актами.
3.9. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації один
газ на п’ять років відповідно до порядку, встановленого МОН України.
Підвищення кваліфікації педагогів проводиться у формі курсів, семінарів,
шляхом самоосвіти тощо.
3.10. Відволікання
педагогічних працівників від виконання
професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених
законодавством України.
3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги
Статуту закладу, Правил внутрішнього трудового розпорядку Гімназії № 27,
неналежно виконують посадові обов’язки, умови колективного договору
контракту) можуть бути звільнені з посади відповідно до чинного

Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають також
■кпі права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором,
Фудовим договором та/або установчими документами Гімназії № 27.
3.12. Розподіл педагогічного навантаження працівникам Гімназії № 27
шзначається згідно з законодавством і затверджується директором.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального
цжу допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що
Передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного
працівника з додержанням законодавства України про працю.
3.13. Права і обов'язки інших працівників, технічного, допоміжного
Персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, Правилами
єнутрішнього трудового розпорядку Гімназії № 27, посадових інструкцій,
інструкцій з техніки безпеки для працівників тощо.
3.14.
Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:
- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси
птеи
- звертатися до закладу освіти, органу управління освітою з питань
||вчання і виховання дітей;
- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття
.'ТЬМИ відповідної освіти;
- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти,
зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
кікяаду освіти;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі
ісвіти та - позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні
заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду
участь у них дитини;
- брати участь у- розробленні індивідуальної програми розвитку
донни та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати
-езчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і
ІІЬультати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої
дальності;
- приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності
складу загальної середньої освіти;
3.15.
Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної
: .-тедньої освіти за будь-якою формою навчання;
сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню
щою передбачених нею результатів навчання;
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних
щересів людини, законів, та етичних норм, відповідальне ставлення до
ьсиого здоров’я, здоров’я оточуючих І ДОВКІЛЛЯформувати у дитини культуру WW,
ру життя у
КАЇІрозумінні, мирі та злагоді між
і етнічними,
ШемеР
пмнай
..зональними, релігійними групами, преда
.НИХ. ТТ
ни-каш
S
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у

=.. релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження,
U фмейного та майнового стану;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших
Us- "Часників освітнього процесу, виховувати працелюбність, почуття доброти,
ійлрсердя, шанобливе ставлення до сім’ї, старших за віком, державної,
" регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і
г
зичаїв;
- постійно дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти
life розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості,
жатріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися
[конституції та за ко н і в України, захищати суверенітет і територіальну
Усність України;
дитиниу повагу до державної мови та державних
виховувати
Пимволів України, національних, історичних, культурних цінностей України,
дбайливе
ставлення
до
історико-культурного
надбання
України,
■^колишнього природного середовища та любов до України.
дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього
грзпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх
■
тослуг (за наявності).
3.16. Гімназія № 27 надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу у
виконанні ними своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством
України.
3.17.
Представники громадськості мають право:
- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування
дкладу;
брати участь у роботі учнівських об’єднань за інтересами, гуртками,
кціями (за погодженням з керівником закладу);
сприяти покрашенню матеріально-технічної бази, фінансовому
безпеченню закладу освіти (за погодженням з керівником закладу);
п роводити
консультації для
педагогічних
працівників (за
ігоджеиням з керівником закладу);
- брати участь в організації освітнього процесу (за погодженням з
івником закладу).
3.18.
Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватися Статуту закладу освіти та законодавства України.
- захищати учнів- від всіляких форм фізичного та психічного
ильства;
- пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю,
зркотиків, тютюну тощо.
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4.1. Управління закладом освіти"- Гімназією № 27 в межах
повноважень, визначених законами та цим Статутом, здійснюють:
Засновник (власник) - Кременчуцька міська рада Полтавської
.□ласті;
- орган управління закладом освіти - Департамент освіти виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та управління
.рофесійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області ;
керівник (директор) Гімназії № 27;
колегіальний орган управління Гімназією № 27 (педагогічна рада);
колегіальний орган громадського самоврядування (загальні збори);
- інші органи, передбачені законодавством та/або установчими
документами Гімназії.
4.2.
Засновник Гімназії № 27:
затверджує Статут закладу освіти та зміни до нього, визначає
-апрями діяльності;
закріплює майно на праві оперативного управління
- затверджує обсяги фінансування, забезпечує утримання та розвиток
його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог
ландартів освіти та ліцензійних умов;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна, шо є
власністю територіальної громади та закріплене за освітнім закладом на праві
: псративного управління, надає згоду відповідно до чинного законодавства та
встановленого Порядку на його реалізацію, безоплатну передачу, надання в
. ренду, у безоплатне користування, списання з балансу;
- затверджує міські програми розвитку та підтримки загальної
передньої освіти, програм заохочення учнів, педагогічних та інших
працівників, програм організаційно-масових заходів;
приймає рішення про створення та ліквідацію відокремлених
-дрозділів, реорганізацію та ліквідацію освітнього закладу, призначає
..квідаційну комісію;
- у разі реорганізації чи ліквідації освітнього закладу забезпечує
.обувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні
х’віти;
- не має права втручатися в діяльність освітнього закладу, що
тшснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та
хановчими документами.
4.3. Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської
хди Полтавської області здійснює управління закладом освіти в межах своїх
зневажень.
4.4. Управління професійно-технічної, загальної середньої та
- .'зашкільної
освіти
Департаменту
освір^ДДЖЩвд^юго
комітету
■ ременчуцької міської ради Полтавської
управління
складом освіти в межах своїх повноважень, а/4й(мег)мназі^27 VO

контролює реалізацію державної., політики у сфері освіти та
убезпечення її якості в закладі освіти;
- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладі
світи, а також за недопущенням привілеїв чи обмежень за різними ознаками;
укладає та розриває строковий трудовий договорів (контракт) з
<рівником закладу освіти у порядку, визначених законодавством та цим
.? татутом;
забезпечує діяльності закладу освіти на підставі ліцензії;
здійснює навчально-методичне керівництво та контроль за
■. тримання установчих документів закладу освіти;
сприяє проведенню зовнішнього незалежного оцінювання
гіпускників закладу освіти ;
- сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності
світнього процесу закладу загальної середньої освіти;
контролює організацію роботи з охорони праці та безпеки
- иттєдіяльності збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу
цдповідно до вимог закону - нормативних документів з даного питання в
; складі освіти;
- контролює організацію освіти осіб з особливими освітніми
потребами, створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища,
. ніверсального дизайну та розумного пристосування;
здійснює контроль за недопущення привілеїв чи обмежень
дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
лих переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального
"сходження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та
r-шими ознаками в закладі освіти в межах повноважень;
контролює прозорість та інформаційну відкритість діяльності
складу освіти, шляхом оприлюднення інформації на загальнодоступних
ресурсах;
- контролює здійснення атестації педагогічних працівників, сприяє
сертифікації педагогічних працівників;
контролює
організацію
професійного
розвитку,
щвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу освіти;
- контролює організацію видачі документів про освіту в закладі
.дгальної середньої освіти;
- контролює надання в оренду майна, земельних ділянок закладу
світи, стягування орендної плати та відшкодування комунальних послуг;
- забезпечує організацію та контроль проведення державної
йсумкової атестації в закладі освіти;
- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими
документами закладу освіти в межах наданих повноважень.
4.5. Директор гімназії здійснює безпосереднє управління закладом і
есе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність
"гімназії №27.
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Посаду директора може обіймати особа, яка є громадянином України
відповідає
кваліфікаційним
вимогам,
передбаченим
чинним
законодавством.
Призначення на посаду та звільнення з посади директора закладу
нагальної середньої освіти
здійснюється
заступником директора
департаменту - начальником управління професійно-технічної, загальної
середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти виконавчого комітету
Кременчуцької міської ради Полтавської області у порядку, визначеному
ажонами та установчими документами, з числа претендентів, які вільно
холодіють державною мовою і мають вишу освіту.
Директор гімназії безпосередньо підпорядковується заступнику
' ректора департаменту - начальнику управління професійно-технічної,
дґальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.
Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора
'.‘піазії визначаються законом та установчими документами Гімназії № 27.
Директор є представником Гімназії № 27 у відносинах з державними
. рганами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
собами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та
• становчими документами Гімназії № 27.
4.6. Додаткові кваліфікаційні вимоги до директора та порядок його
обрання (призначення) визначаються спеціальними законами та установчими
документами гімназії.
4.7.
Директор призначається на посаду за результатами конкурсного
*= доору на умовах контракту строком на шість років (строком на два роки -д особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої
світи вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.
4.8. Положення про конкурс на посаду керівника розробляє та
.верджує засновник на підставі типового положення, затвердженого
гральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
4.9. Одна і та сама особа не може бути керівником більше ніж два
доки підряд (до першого строку включається дворічний строк перебування
з посаді керівника закладу загальної середньої освіти, призначеного
■ срше). Після закінчення другого строку перебування на посаді особа має
~зво брати участь у конкурсі на заміщення вакансії керівника в іншому
-■спаді загальної середньої освіти або продовжити роботу в гімназії на іншій
.і ПІ.
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4.10.
Директор Гімназії № 27:
- в межах наданих • йому повноважень організовує діяльність
• таду освіти:
вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
- призначає на посаду та звільняє з п^саіщпрацівників, визначає їх
: жціональні обов’язки;
...
же-'/
.
- забезпечує організацію освіти
иснення контролю
гімназія № 27
-виконанням освітніх програм;
І
кременецької
ради
ітавської.
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- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості

7

в юз іти;

С
.

It
1
■Я'

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
ч. нтролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування
складу освіти;
сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівник
складу освіти;
- несе персональну відповідальність за результати діяльності закладу,
виконання покладених на заклад завдань і здійснення ним своїх функцій;
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує
таціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умов для
пдвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує освітній процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм,
зівнем досягнень учнів у навчанні;
відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та
позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або
психічного насильства;
- заоезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санггарноігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
забезпечує створення інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування;
призначає заступників директора, педагогічних та інших працівників
із посади
та звільняє з посад у порядку, передбаченому установчими
документами навчального закладу Гімназії № 27 та діючим законодавством;
забезпечує добір та розстановку кадрів у відповідності з трудовим
законодавством, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, створює
належні умови для їх професійного зростання, підвищення фахового рівня;
затверджує посадові обов’язки працівників у відповідності до
-инного законодавства, цього Статуту та кваліфікаційних характеристик;
готує на погодження та затвердження навчальний план, річний
план роботи, програми, проекти змін до Статуту;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та
заховання, заохочення творчих -пошуків, дослідно-експериментальної роботи
педагогів;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників
пошуку та використовування ними ефективних форм і методів навчання та
заховання;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
.
- здійснює контроль за проходженняі^^Ш^цками у встановлені
"ерміни обов’язкових медичних оглядів і несе^адвідпбв^Ьяьність;
видає у межах своєї компетенції наА% ^^^^^яджіння і контролює
\ виконання;
р/ Кременчуцької ґ-4
ІШ^^^ької ради
^^^^Полтавськоі
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- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила
у трішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти у
вежах повноважень;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського
гнтролю за діяльністю закладу освіти;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування
складу освіти;
- забезпечує розгляд в установленому законодавством порядку
аернень громадян і організацію виконання їх законних вимог;
забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції;
відповідає за планування діяльності закладу;
- здійснює розподіл і перерозподіл педагогічного навантаження
оповідно до вимог, встановлених законодавством;
к онтролює стан трудової та виконавської дисципліни, ведення
моводства;
забезпечує збереження документації і майна;
звітується про роботу відповідно до вимог чинного законодавства;
- зупиняє рішення органів громадського самоврядування, якщо ці
Кшення суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;
- розробляє та узгоджує з профспілковим комітетом Правила
нутрішнього трудового розпорядку;
- укладає колективний договір з працівниками відповідно до чинного
аконодавства;
- застосовує дисциплінарні стягнення відносно працівників, які
виймаються на роботу безпосередньо керівником та порушує клопотання
•по заохочення працівників;
- забезпечує організацію здійснення фінансових операцій для
реалізації мети, завдань та напрямків діяльності навчального закладу та
Зображення їх в бухгалтерському обліку при автономному веденні
пиансово-господарської діяльності та бухгалтерського обліку;
- визначає граничну чисельність працівників, затверджує штатний
юзпис на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої
світи, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти;
- розробляє проекти кошторисів та затверджує їх у встановленому
грядку;
- встановлює працівникам розміри посадових окладів, премій,
л.іагород, надбавок і доплат, приймає рішення про надання матеріальної
рпбмоги, винагород, інших заохочувальних та компенсаційних виплат
Ф .повідно до чинного законодавства та умов колективного договору;
- розпоряджається коштами, майном і матеріальними ресурсами
.оповідно до вимог чинного законодавства та шющ^Статуту, вчиняє інші дії,
'•в’язані з фінансово-господарською діяльїЖтЖ^чякі не заборонені
жонодавством України, в межах компетеь#Ш2<^еменч
- має право першого підпису фінаї/^вио&ібйі^івсб-к рДЖ^ентіщ

- має право на відкриття рахунків в установах Державної
Казначейської служби та установах банків, для обслуговування бюджетних
коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень - в установах
банків державного сектору та має право укладати угоди, набувати майнових
та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь
> справі, що розглядається в судах України, міжнародних та третейських
судах;
- укладає угоди у межах повноважень з юридичними та фізичними
особами (у тому числі цивільно-правового характеру) щодо забезпечення
злежного функціонування, видає доручення;
відповідає за здійснення фінансово-господарської діяльності;
- складає та подає статистичну, фінансову, бухгалтерську та
одаткову звітність органам, ’ уповноваженим здійснювати контроль за
відповідними напрямами діяльності закладу у визначеному законодавством
порядку.
- забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої
у Гімназія , відповідно до законодавства;
- здійснює операції з майном, наданим в оперативне управління
відповідно до встановленого Засновником Порядку;
- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими
ж кх ментами.
4.11. Директор Гімназії № 27 є головою педагогічної ради.
4.12. Педагогічна рада Гімназії № 27 є постійно діючим колегіальним
: саном управління гімназії. Робота педагогічної ради планується відповідно
т: потреб гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх
с . тільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.
4.13. Педагогічна рада Гімназії№27:
- планує роботу закладу;
- схвалює освітню програму закладу та оцінює результативність її
слання;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього
'езпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення
і жемічної доброчесності;'
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення
тнього процесу;
- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до
- вступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень
ж . и, нагородження за успіхи у навчанні;
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних
зників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо
стишення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план
■
іцсння кваліфікації педагогічних працівників;
- розглядає
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освіти, науковими установами, фізичними "та юридичними особами, які
сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального
заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників
освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців),
працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання
ними своїх обов’язків;
- мас право ініціювати проведення позапланового інституційного
аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до
її повноважень.
4.14. Рішення педагогічної ради Гімназії № 27 вводяться в дію
наказами директора гімназії.
4.15. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будьякі питання, пов’язані з освітнім процесом та діяльністю Гімназії № 27.
4.16.
У Гімназії № 27 можуть діяти:
- органи самоврядування працівників закладу освіти;
- органи самоврядування здобувачів освіти;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього
процесу.
4.17. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Гімназії № 27 є загальні збори (конференція) колективу.
4.18. Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального
голосу обираються від таких трьох категорій:
- працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;
- учнів закладу загальної середньої освіти 1-І І ступенів - класними
зборами;
- батьків, представників громадськості - класними батьківськими
зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів: від працівників
освітнього закладу, учнів, батьків і представників громадськості.
4.19. Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі
бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення
приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
4.20. Право скликати збори (конференцію) мають голова ради закладу
освіти, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловилось не
менше третини їх загальної кількості, директор закладу освіти, Засновник.
4.21.
Загальні збори колективу проводяться не менше 2 разів на рік.
4.22.
На загальних зборах колективу Гімназії №27:
- обирають голову Ради гімназії, визначають персональний склад
іди, встановлюють термін їх повноважень;
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- визначають основні напрями вдосконалення освітнього процесу,
розглядають інші важливі напрями діяльності;
- надають пропозиції щодо стимулювання праці педагогічних
працівників.
4.23. У період між загальними зборами (конференцією) діє Рада
гімназії, діяльність якої регулюється Положенням про Раду.
4.24. Очолює Раду гімназії голова, який обирається зі складу Ради.
Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть
бути директор та його заступники.
4.24.1. Метою діяльності Ради є:
- розробка стратегії діяльності освітнього закладу;
- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків
громадськості щодо розвитку освітнього закладу та удосконалення освітнього
процесу;
- формування позитивного іміджу до демократичного стилю управління
закладом освіти;
- розширення колективних форм управління освітнім закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з
організацією освітнього процесу.
4.24.2. Основними завданнями Ради є:
- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю,
громадськістю, державними та приватними інституціями;
- визначення стратегічних знань, пріоритетних напрямів розвитку
закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню
Освітнього процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів на набуття ними
соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив 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 дії, що сприяли виконанню положень, чинного
законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів,
сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом
загальної середньої освіти з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
4.24.3. До Ради обираються
лйно представники від
педагогічного колективу, учнів (здобу;^-II ступенів навчання,
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Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин
приймається виключно загальними зборами (конференцією).
4.24.4. Рада Гімназії № 27 діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,
суспільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
4.25. Рада працює за планом, що затверджується загальною
конференцією.
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 Гімназії № 27, Засновника, а також членами Ради.
4.26. 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 законодавству України та Статуту Гімназії №
27, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів,
батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.
4.27. У разі незгоди адміністрації освітнього закладу з рішенням Ради
створюється узгоджував ьна комісія, що розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського
самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу освіти.
4.28. Для 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 рішення
питання, що стосуються діяльності освітнього закладу, пов’язаної з
організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурномасовим заходів.
4.29.
При Гімназії № 27 створюється і діє Наглядова рада.
4.30. Метою діяльності Наглядової ради гімназії є сприяння
вирішенню перспективних завдань розвитку навчального закладу, залученню
-фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів
розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії
закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями,
юридичними та фізичними особами.
4.31. До складу Наглядової ради закладу освіти не можуть входити
учні (здобувані освіти) та працівники цього закладу освіти.
4.32. Персональний склад Наглядової ради гімназії визначається
рішенням виконавчого комітету Кременчуцьк^^іеіжрї ради Полтавської
соласті.
4.33.
Наглядова рада Гімназії №/2^Кіжідйод^я^і-х осі,б.;. _
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- голови - представника Департаменту освіти виконавчого комітету
Кременчуцької міської радим Полтавської області;
- заступника голови - депутата Кременчуцької міської ради чи округу
або його помічника ( за згодою);
секретаря - представника громадськості ( за згодою).
4.34. Члени Наглядової ради закладу освіти мають право брати
участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого
голосу.
4.35.
Наглядова рада має право:
- брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та
контролювати її виконання;
сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
- аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його
керівника;
- контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і
вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для
розгляду керівником закладу освіти;
- вносити Засновнику закладу освіти подання про заохочення або
відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;
- здійснювати інші- права, визначені спеціальними законами та/або
установчими документами закладу освіти.
Робота Наглядової ради планується довільно. Кількість засідань
визначається їх доцільністю.
Голова Наглядової ради:
скликає і координує роботу Наглядової ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду в установах, підприємствах та
організація з питань, віднесених до її повноважень.
4.36.
Освітній заклад може мати власну символіку, гімн, форму тощо
відображатиме специфіку освітнього процесу і створюватиме відповідний
позитивний імідж.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА
5.1. Матеріально-технічна база Гімназії № 27 включає приміщення,
споруди, обладнання, засоби зв’язку, транспортні засоби, земельні ділянки,
інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває в їх користуванні та забезпечує
освітній процес закладу освіти.
5.2. Гімназія № 27 відповідно до чинного законодавства користується
землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання
вимог та норм з їх охорони.
Порядок, умови та форми набуття закладами освіти прав на землю
визначаються Земельним кодексом України.
вні фон/ДЙ£&боротні засоои,
5.3. Майно Гімназії № 27 становлять
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- нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні
ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло тощо;
- майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності
на об’єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи,
об’єкти авторського права та/або суміжних прав;
інші активи, передбачені законодавством.
5,4. Списання основних фондів, оборотних коштів та інших цінностей
проводиться відповідно до норм діючого законодавства у порядку,
встановленому Засновником.
5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Гімназії №
27 складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної,
обслуговуючої праці тощо), а також спортивного залу, актового залу,
бібліотеки, архіву, медичного кабінету, їдальні та буфету, приміщення для
інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати
психологічного розвантаження тощо.
5.6. Майно Гімназії № 27 є комунальною власністю територіальної
громади
.міста
Кременчука,
надається
закладу освіти Засновником
безоплатно і закріплюється за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, Гімназія № 27 володіє,
користується і розпоряджається майном відповідно до діючого законодавства
у межах, встановлених Засновником майна.
5.7. Гімназія № 27 не має права відчужувати або іншим способом
розпоряджатися закріпленим за ним майном, без попередньої згоди
(Засновника.
5.8. Засновник здійснює контроль за використанням та збереженням
(закріпленого за гімназією майна безпосередньо або через уповноважений
(орган управління закладом освіти, не втручаючись в оперативно-господарську
діяльність Гімназії № 27.
5.9. Для здійснення освітньої роботи Гімназії № 27 може надаватися в
користування або в оренду майно спортивних об’єктів, культурних,
оздоровчих або інших відповідно до чинного законодавства.
5.10. Основні фонди, земельні ділянки та інше майно Гімназії № 27 не
підлягають вилученню, приватизації, не можуть бути джерелом погашення
податкового боргу.

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
6.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії Кй 27 здійснюється
відповідно до Законів України "Про освіту", «Про загальну середню освіту»,
"Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та
інших нормативно-правових актів та цього Статуту.
6.2. Фінансування закладу здійснюється з*
ц)к коштів державного
оюджету, у тому числі шляхом наданн
~~
T
*^рвенцій місцевим
бюджетам, коштів місцевого бюджету т^ ШВМен
заборонених
п
№27
законодавством.
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6.3. Фінансово-господарська діяльність Гімназії № 27 здійснюється на
основі його кошторису.
6.4. Джерелами фінансування Гімназії № 27, як суб’єкта освітньої
діяльності відповідно до законодавства є:
- майно та грошові кошти, передані йому Засновником;
- майно, придбане у інших суб’єктів господарювання;
- кошти місцевого бюджету, отримані на фінансування Гімназії № 27,
виконання бюджетних програм, місцевих та регіональних програм розвитку
та підтримки загальної середньої освіти, програм заохочення учнів,
педагогічних та інших працівників, програм організаційно-масових заходів;
- кошти, одержані за надання платних освітніх послуг;
- кошти від надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово
вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна, у разі,
коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які отримають освітні
р послуги або працюють у Гімназії № 27;
- гуманітарна допомога:
- гранти вітчизняних та міжнародних організацій;
- дотації з місцевих бюджетів;
- добровільні благодійні внески, гранти, дарунки, одержані від
|Р підприємств, установ, організацій благодійних фондів та окремих громадян;
- доходи від реалізації у встановленому порядку майна (крім
І нерухомого);
- інші джерела, не заборонені законодавством.
Доходи (прибутки) Гімназії № 27 використовуються виключно для
І фінансування видатків на утримання Гімназії № 27, реалізації мети та
j напрямів діяльності, визначених установчими документами.
6.5. Гімназія № 27 може надавати платні освітні та інші послуги,
[ перелік яких затверджує Кабінет Міністрів України. Засновник Гімназії № 27
і має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не
IJ увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Платні послуги не можуть надаватися замість або в межах освітньої
• діяльності, визначеної освітніми програмами, навчальними планами і
І програмами.
Платні послуги можуть надаватися за напрямами діяльності Гімназії
І №27>
6.6. Гімназія № 27 має статус неприбуткової організації відповідно до
! инного законодавства. Доходи (прибутки) Гімназії № 27 використовуються
.іключно для фінансування видатків на утримання навчального закладу,
It -кий є неприбутковою установою, реалізації мети (цілей, завдань) та
В напрямів діяльності, визначених її Статутом.
Гімназія № 27 не може жодним чином розподіляти отримані доходи
або їх частину серед засновників (учасників), праці
оплати їх
іраці, нарахування єдиного соціального внеску), члеаж^Пбгані в у її мління та
феменчуцька
НШИХ пов’язаних З НИМИ ОСІб.
//1/хїїімназія № 27
6.7.
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діяльності, використовуючи оперативний, бухгалтерський та статистичний
облік:
- укладає угоди з іншими суб’єктами господарської діяльності,
набуває майнових та особистих немайнових прав, несе обов’язки, є особою,
яка бере участь у справах, що розглядається в судах;
- розпоряджається коштами, майном і матеріальними ресурсами
Гімназії № 27 відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту,
вчиняє інші дії, пов’язані з фінансово-господарською діяльністю Гімназії №
27, які не заборонені законодавством України, в межах компетенції;
- відкриває рахунки в установах Державної Казначейської служби та
установах банків для обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету
розвитку та власних надходжень - в установах банків державного сектору;
- відповідає за здійснення фінансово-господарської діяльності
Гімназії №27;
складає статистичну, фінансову, бухгалтерську, податкову
та освітню звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль
за відповідними напрямами діяльності закладу у визначеному законодавством
порядку;
- директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність
за додержання порядку ведення й достовірність даних бухгалтерського обліку
та звітності.
6.8. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Гімназії № 27
^визначається законодавством України, розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України,
нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку Міністерства
фінансів України та органів місцевого самоврядування, яким підпорядкована
Гімназія № 27.
6.9. Штатний розпис затверджується директором гімназії на підставі
Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти,
затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику у сфері освіти.
6.10. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх
посадові особи не втручаються в фінансово-господарську діяльність Гімназії
№ 27, таке втручання здійснюється виключно у межах та у спосіб,
передбачений законодавством України.
6.11. Збитки, завдані Гімназії № 27 внаслідок виконання рішень
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було
визнано судом недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами
добровільно або за рішенням суду.

VII. ДІЯЛЬНІСТЬ ГІМНАЗІЇ У
РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБШ

7.1. Гімназія № 27 має право:

Кремен
гімнам

кої ради

олтавської
області

27

- укладати угоди про співробітництво з -навчальними закладами,
науковими установами, організаціями, фондами, товариствами, окремими
^громадянами зарубіжних країн;
- встановлювати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно
укладених угод про обмін творчими учнівськими та педагогічними
колективами;
проводити спільні заходи, що зазначені у Статуті тощо.
7.2. Адміністрація Гімназії № 27 здійснює підбір і несе
відповідальність за підготовку і оформлення працівників та учнів для
направлення їх за кордон з метою обміном досвідом, участі у різних заходах,
конкурсах, оглядах, змаганнях, фестивалях, олімпіадах та інше.
7.3. За умовами самостійного ведення фінансово-господарської
діяльності Гімназія № 27 може в установленому порядку здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність, укладати угоди від свого імені як в Україні,
гак і за її межами.
7.4.
Навчальне обладнання, прилади, що надходять із-за кордону для
Гімназії № 27, проходять оформлення відповідно до чинного законодавства.

VIII. КОНТРОЛЬЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ
8.1. Реалізацію державної політики у сфері освіти, зокрема з питань
-забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності,
Здійснення державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо
дотримання ними законодавства здійснює Державна служба якості освіти
України - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого
спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра
квіти і науки.
8.2. Координуюча, консультативна та дорадча функції з питань
організації діяльності Гімназії № 27 та управління освітнім процесом
складаються на Раду гімназії.
8.3. Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням
Иайна, що є власністю територіальної громади м. Кременчука та закріплене
за Гімназією № 27 на праві оперативного управління, здійснюється
[Засновником, органом управління закладом освіти - Департаментом освіти
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та
правлінням професійно-технічної, загальної середньої та позашкільної освіти
Департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради
Полтавської області, органами громадського самоврядування в межах
компетенції.

ЇХ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
9.1. Працівники Гімназії № 27 мають право братіг^5еР^^^авлінні
імназією через загальні збори трудового колективу, п^^сійнісїїдам, які
діють у трудовому колективі, педагогічну раду, Раду/ЙшЙІЗЙ^^^ани,.
повноважені трудовим колективом на представництй^^'^ЗДцдаа^ЖкцГї ■
/лД//
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поліпшення роботи, а також з питань соціально-економічних і трудових
і працівників. Представники первинної профспілкової організації
ставляють інтереси працівників в органах управління Гімназії № 27
і,. ; >ідно до законодавства. Гімназія № 27 зобов’язана створювати умови,
«забезпечували участь працівників у його управлінні.
9.5.
Право колектив
укладанняГімназії
колективного
договору
надається
.
9.2. Трудовий
№ 27 складається
з усіх громадян.
9.4.
Виробничі,
трудові
та
соціальні
відносини
трудового
колективу
з
|г
ику Гімназії
27, а від
імені утрудового
колективу
уповноваженому
•своєю
працею№беруть
участь
його діяльності
на -основі
трудового
істрацією
Гімназії
№
27
регулюються
колективним
договором.
•
органу.
Сторони колективного
звітують
загальних трудові
зборах
Виору
(контракту,
угоди) або договору
інших форм,
що на
регулюють
■гливу
менш ніжз один
раз на№
рік.
сини не
працівника
Гімназією
27.'
Н 9.6.
Питання
щодо
поліпшення
праці, життя
і здоров'я,
оплати
9.3. До складу органів, через умов
які трудовий
колектив
реалізує
своє
Іg та
соціального
забезпечення
працівників
Гімназії
№
27,
а
також
інші
на участь в управлінні Гімназією № 27, не може обиратися керівник,
•ння
соціального
колективомУкраїни
відповідно
ірваження
цих розвитку
органів вирішуються
визначаютьсятрудовим
законодавством
та
ідонодавства,
цього Статуту та Колективного договору.
гнівним договором.
9.7. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні
|ги, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок,
Ьт, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і
Ітійних виплат встановлюються у Колективному договорі з дотриманням
І і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою
|ми. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від
іовленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.
І 9.8. Працівники Гімназії № 27 провадять свою діяльність відповідно
дтуту, Колективного договору, Правил внутрішнього трудового
ррядку та посадових інструкцій згідно з законодавством.
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X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ГІМНАЗІЇ
10.1. Припинення дії
Гімназії № 27 здійснюється шляхом його
іганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за

І(ням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, ренням суду або відповідних органів державної влади.
І 10.2 Рішення про перепрофілювання. Гімназії № 27 приймає його
ВНИК.

і 10.3. У випадку реорганізації Гімназії № 27 вся сукупніс
«в’язків переходить до його правонаступників.
10.4. Ліквідація Гімназії № 27 здійснюється ліквідацій^
творюється Засновником, а в разі припинення діяльності
області

МЛОМ

за рішенням суду або відповідних органів державної влади - ліквідаційною
комісією, яка призначена цими органами.
10.5. Порядок і строки проведення ліквідації, а також термін для
пред’явлення вимої кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з
дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який
прийняв рішення про ліквідацію.
10.6. -Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової
інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і
строк заявлений кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів
повідомляє особисто в письмовій формі у визначені законодавством строки.
Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі стягнення
І дебіторської забор- ованості Гімназії № 27.
10.7. З мо-мен ту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження здтршшіння Гімназією № 27. Ліквідаційна комісія оцінює
наявне майно
Гімназії № 27 і розраховується з кредиторами, складає
І ліквідаційний бала д та полає його органу, який призначив ліквідаційну
комісію. Достоїм---: їсть та повнота ліквідаційного балансу повинні бути
перевірені в >са юному законодавством порядку. Ліквідаційна комісія
виступає в суді в д мені Гімназії № 27, що ліквідується.
10.8.
кредиторів до Гімназії № 27, що ліквідується,
задовольняю
т. рахунок його майна, якщо інше не передбачено
законодавством ї країни.
10.9. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів
визначаються зідг.онідно до законодавства.
10. їй
мпікам Гімназії № 27, які звільняються у зв'язку з його
. реорганІзао т м л іквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів
відповідно іс ;' савства про працю.
10.1 1 У Баз: припинення діяльності Гімназії № 27 (ліквідації, злиття,
■ поділу, прлтдм { або перетворення) усі активи Гімназії № 27 за рішенням
Засновника перелаються одній або кільком неприбутковим організаціям
.відповідного -?..у.. які мають таку саму мету діяльності, або зараховуються до
доходу бюджет.
10.12. члазія № 27 є такою, що припинила свою діяльність, із дати
внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи.
XI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1І.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної
реєстрації відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення
до Статуту вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством
України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.

Директор

j Прошито,
пронумеровано та

витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: КОСЮРА СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ від 02.07.2019 за №24613817 станом на 02.07.2019 відповідно до
наступних критеріїв пошуку:
КодЄДРПОУ: 24830491

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №27 КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ №27

Повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх
наявності:
відомості відсутні

Ідентифікаційний код юридичної особи:
24830491

Організаційно-правова форма:
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить
державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи,
якщо ця частка становить не менше 25 відсотків:
відомості відсутні

Місцезнаходження юридичної особи:
39610, ПОЛТАВСЬКА ОБЛ., МІСТО КРЕМЕНЧУК, АВТОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОН,
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, БУДИНОК 104

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі частки кожного із
засновників (учасників); прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник
- фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної
особи, якщо засновник - юридична особа:
КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, індекс 39600,
Полтавська обл., місто Кременчук, Автозаводський район, ПЛОЩА
ПЕРЕМОГИ, будинок 2, 24388300, розмір внеску до статутного фонду 0.00 грн.; КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР)- ВІДСУТНІЙ
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Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про
дату закінчення його формування:
0.00 грн.

Види діяльності:
85.31 Загальна середня'освіта

Відомості про органи управління юридичної особи:
ВЛАСНИК

Прізвище, ім 'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти
юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної
особи:
КАСЮРА СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ - підписант, КАСЮРА СЕРГІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної
реєстрації юридичної особи -у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ":
відомості відсутні

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу -у разі, коли
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань ":
13.04.1995, 16.02.2005, 1 585 120 0000 000782

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті
перетворення:
відомості відсутні

Назва установчого документа:
відомості відсутні

Дані про наявність відмітки'про те, що юридична особа створюється та діє на
підставі модельного статуту:
відомості відсутні

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження
відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код
відомості відсутні

Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство,
санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора:
відомості відсутні
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Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні

Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом
або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення
кредиторами своїх вимог:
відомості відсутні

Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава
для його внесення:
відомості відсутні

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи,
підстава для його внесення:
відомості відсутні

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найменування та місцезнаходження
юридичних осіб-правонастуцників, їх ідентифікаційні коди:
відомості відсутні

Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного
уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:
відомості відсутні

Місцезнаходження реєстраційної справи:
Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку:
20.06.1997, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
21.09.2009, 48502, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ,
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЧУК), 39461639
(дані про взяття на облік як платника податків)
13.04.1995, 16296218/16294, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ПОЛТАВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ, КРЕМЕНЧУЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ, КРЕМЕНЧУЦЬКА ДПІ (М.КРЕМЕНЧУК),
39461639 (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-VII "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з
проведенням адміністративної реформи"

№ 24613817 Стор. З з 4

Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного
реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань ", у зв язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по
батькові посадової особи, яка підписала документ:
відомості відсутні

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи,
визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до
статистичної методології за підсумками діяльності за рік:
85.31 Загальна середня освіта

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
16296218/16294, З
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем
попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи:
відомості відсутні

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою:
53378, 53960

Дата та час формування витягу:
02.07.2019 14:58:01
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприє.мців та громадських
формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому
проводилась державна реєстрація.

ШАБЛІЙ М.А.

Виконавчий комітет
Кременчуцької міської ради
Полтавської області
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З'і

T-l
:
ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

комунальне підприємство "кременчуцьке міжміське бюро технічної
інвентаризації"
Номер
витягу:
дата:

17379663

16.01.2008

Реєстраційний
номер:
Тип об'єкта:

21616009

комплекс будівель та споруд загальноосвітньої
школи №• 27
Адреса об’єкта:
Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 60-річчя
Жовтня, буд. 104
Номер запису: 1183 в книзі: Н-5
власники

підстава виникнення права
власності .

Форма власності частка

Кременчуцька міська свідоцтво про право
комунальна
рада Полтавської
власності / CAB tfe 919323
області
/ 27.12.2007 / видане
Кременчуцькою міською
радою полтавсько' області

1/1

примітки:
До складу комплексу будівель та споруд ЗОШ Ns 27 входить: будівля
школи літ. "A-З" площею 1751,6 кв.м., майстерня літ. "Б" площею
195,1 кв.м., теплиця літ. "В” площею 72,8 кв.м.

Дата прийняття рішення про реєстрацію права
нлягнпгті•

16.01.2008

yo

ДоЛЯ'грк 2
до Національного положення (стандарту)
бучга/і'гереького обліку в державному секторі !0 і

:Діоїі)іцїія фінагісовся звігіїості»

Датд і рік., місяць, число)

Установа
Територія
Організаційно-правова форма
господарювання
Орган державного управл іння
Вид економічної діяльності:
Одиниця виміру: грн
Періодичність: проміжна

ЦРПОУ

Кременчуцька гімназія №27 Кременчуцької міської
ради Полтавської області

38 КОА 1 УУ

Автозаводський

2020

24830491

5310436100
430

за КОПФГ
Комунальна організація (установа, заклад)

0
85.31

за КОДУ

Загальна середня освіта

КОДИ
10
01

за КВЕД

ЗВІТ
ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за Лев 'ять місяців 2020 року

Форма №2-дс
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код
рядка

За звітний період

1

2

А

За аналогічний
період
попереднього
DOKV
4

ДОХОДИ
г

Доходи від обмінних опертий
Бюджетні асшнунання

2010

5 214 096

5 551 148

Доходи ві і надання послу і (виконання робіт 1.

2020

80 325

121 255

24

585

Доходи від продажу акіивін

« :

Фінансові доходи

2030
2040

Ч /

Д

■ -

Інші юхо іи під обмінних операцій

2050

1 634

7 534

Усього доходів від обмінних операцій

2080

5 296 079

5 680 522

2090

-

Доходи ніо незамінних операцій
1 Іодагкові надходження

Неподаткові надходження

,

Трансферти
Надходження до державних цільових фондів
Інші доходи від необмінних операцій

..............

. • . -

2100

.і\

2 ПО

• ■ т

. -

г

-

2120

А 2130

■

2170
2200

-

• ■ ■"

5 296 079

5 680 522

Виграти на виконання бюджетних програм

2210

5 126 726

5 911 294

Витрати на виготовлення продукції (надання послуг,
виконання робіт)

2220

90 195

115 611

24

Усього доходів від необмінних операцій
Усього доходів

ВИТРАТИ
-

витрати ні обмінними операціями

Виграт и з продажу актинів

2230

Фінансові витрат її

2240

-

-

Інші витрати за обмінними операціями

2250

40

4 489

Усього витрат за обмінними операціями

2290

5 216 9X5

6 031 394

Витрати га необмінними операціями
Грансфсрги

2300

Інші витрати за неодмінними операціями

2310

Усього витрат іа неодмінними операціями
Усього витрат

2340
2380

Іїрофіцит/Дефіцгіт за звітний період

23»

-

-

-

..
■ <і: : -

5 216 985

6 031 394

79 094

-350 872

:

ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ
ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
За аналогічний
Код
період
За звітний період
II а й м єн у на н н я 11 оказ н и кя
рядка
попереднього
noKV
•є

:

2

І

3

:

4
-

2420

Зшальїю.кржанш функції

5 : -

2430

,

Оборона

Громадський порядок. безпека іа судова вдала

2440

1 кономі'іГіа діяльність

2450

Охорона нанко.шшньої о природні» о сере іовішіа

2460

Жн: wno-кому шільїк іоепо шрсіво

2470

к.......
-

-

...

..

......
■

■<

(Кореї a > іоров'я

2480

Ду совині! іа фізичний рОіВИІОК

2490

Освіта

2500

5 209 835

Соціальний замісі та соціальне забезпечення

2510

7 150

7 871

УСЬОГО:

2520

5 216 985

6:031 394

(> 023 523

НІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
Загальний фонд
Спеціал ьнйй фонд

Код
рядка

Сіагтя

1

:С 2

■

ПОХОДИ і •• з д

план на
ЯЯтнпй рік

s • ' '

фактична
фактична
різни ШІ
план на
різниіиі
сума
Іумя(графа 4
зніт ний рік із
(графа "
виконання за мінус графа урахуванням виконання за мінус графа
звігний
ЗВІПІНЙ
змін
3)
6)

4

5

7

6

Ж

Податкові надходження

2>3і)

Неподаткові надходження

2Ш

Доходи від класнооп та

J

шлнрш мшшької діяльності

/Уд.мівкіративш збори и» пдюежі

-

доходи віл некомернійної
іосводарськйі діяльності

Ішш

ікшодйпшві

надходження

Власні надходження біоджеіініх

Ж: .
2544

Находи від операцій t канітняом

2550

Офіційні інрансферта, і них:

25611

ВІД Орцшіа державного уираншиня

1ІЕІЬОВІ фонди

Нидхидженіт державних циьоанх
Н;і.:(\о..(жеішя і' IctiviHitoi O ф(>ил\
Укр<шш

25W
.'581

8

Надходження Фонлх
іаі альнпиоон'и жоіюго державного

2582

■

соціального страхування України на

внвя.'кж и<г<іц)бі'гі я
Надходження Фонду соціальною

2583

страхування України

/:.:::: :»

2590

hlll.il на.тхешження

-

2600

Усього доходів
ЦИТРАТИ
Оплата праці і нарахування на

2610

іаробігпу iioais

Використання юварік і нослуї

2620

Обслуговування боргових юбов язань

2бЗО

Погонні трансферти, з них:

2М0

органам державного управління інших

2641

рівнів

2650

(онідльне $абе?<псченніі
інші

2660

поточні видатки

І Іерозподіясш видатки

2670

1 ірндбання основного капіталу

2680

269Г>

Капітальні ірансферги. -< і их
органам державної о управління

інших

269 і

рівнів .

Вн\ і ріпки кредиіу нанш:

2700

Зовні шш кредиту ва н н я

2? ІО

Усього ви шрот

2780

Профіцит/дефншт за звітний період

2790

:

IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ

Стаття

1

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період
попереднього
DOKV
4

Витрати на оплату праці

2820

3 934 591

Вйрахуійшигна Соціальні зййо ї

2830

818 122

784 400

2840

406 286

1 354 706

2850

57 946

ТІ 951

2860

40

4 489

2890

5 216 985

6 03 1 394

Матеріальні витрати

♦

Аморгиіаііія

Інші витрати

9

Усього

3 809 848

Сергій К-ІСІОІ‘,1

Керівник(посадова особа)

кременчуцької
і олові ии б)манер (слеша псі.
на якого покладено виконання
обон'яікін бухгал горської служби)

Юлтавеької

Оксана ТЮТЮННИК

>(Н'ч'ііИ'Чіні)^іінм} * /5

Чі

Відомості
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої
діяльності за певним рівнем повної загальної середньої освіти, необхідного
для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої
освіти відповідного рівня

1. Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності за певним
освітнім рівнем повної загальної середньої освіти
Педагогічні працівники
Педагогічні працівники, усього
у тому числі ті, що:
мають відповідну освіту
працюють у закладі освіти за
сумісництвом

тт

Необхідна
кількість, осіб
15

Фактична
кількість, осіб
15

Відсоток
потреби
0

15
-

15
-

0
-

/// Кременчуцька^.
І S / гімназія № 27 za'I

иJj... ^ременчуцькоЙгЖ
міської рал/Л/Ж
Полтавської
/£

Директор Гімназії

С.В.Касюра

2. Інформація про якісний склад педаї „річних працівників
№ Найменування
з/п
навчальної
дисципліни

1.

2.

3.

Інформатика

Прізвище,
ім’я та по
батькові
викладача

Повне
Повне найменування закладу, який Кваліфікаційна Педагогіч Підвищення кваліфікації
найменуванн
закінчив (рік закінчення,
категорія,
ний стаж за фахом (найменування
я посади спеціальність, кваліфікація згідно з педагогічне
(повних
закладу або іншої
документом про вищу освіту)
років)
звання (рік
юридичної особи, що має
право на підвищення
встановлення,
підтвердження)
кваліфікації, номер, вид
документа, дата видачі)
Особи, які працюють за основним місцем роботи
Касюра
Директор Полтавський державний педагогічний
Вища,
20
Полтавський обласний
Сергій
гімназії університет імені В. Г.
старший вчитель,
інститут післядипломної
Володимирович
Короленка,2000 рік,
2019
педагогічної освіти
Спеціальність: Педагогіка і методика
ім.М.В.Остроградського
середньої освіти, фізична культура,
(далі ПОІППО
методика спортивно-масової роботи.
ім. М. В. Остроград ського),
Кваліфікація: вчйтель фізичної
Свідоцтво № 1795-18,
культури, керівник спортивних секцій
11.05.2018рік
Курси підвищення
кваліфікації директорів
ЗЗСО
Заступник
Князева
Кременчуцьке педагогічне училище,
Вища,
29
ПОІППО
Ірина Юріївна директора з 1984 рік,
старший
ім.М.В.Остроградського,
навчальноСпеціальність: дошкільне виховання.
вчитель,
Свідоцтво № 3785-17,
виховної
Кваліфікація: вихователь дитячого
11.10.2017 рік
2019
роботи,
садка.
Курси підвищення
Полтавський державний педагогічний
кваліфікації заступників
інститут імені В. Г. Короленка,1991
директорів
рік,
Спеціальність: біологія.
Кваліфікація: вчитель біології
Учитель
Турбай
Миколаївський Педагогічний
Вища, старший
ПОІППО
23
Оксана
інформатики інститут, 1996рік, математика,
вчитель,
ім. М. В. Остроград ського,
Борисівна
вчитель математики, інформатики та
2019 рік
Свідоцтво №4475,
обчислювальної техніки
23.11.2016
Кваліфікація: вчитель математики,

4.

Англійська
мова

5. ' Англійська
мова

6.

A?

Таран
Учитель
Ірина
англійської
Олександрівна мови

Нікітенко
Ольга
Олексіївна

Асистент
Макарець
вчителя ЗНЗ з
Ксенія
інклюзивного та Сергіївна
інтегрованого
навчання

Учитель
англійської
мови

Асистент
вчителя ЗНЗ
3
інклюзивног
о та
інтегрованог
о навчання

інформатики та обчислювальної
техніки
Спеціальність: математика
Запорізький державний педагогічний
інститут, 1982рік
Кваліфікація: педагогіка і психологія
(дошкільна),
Спеціальність: викладач дошкільноі
педагогіки і психологіі, методист 3
дошкільного виховання.
Киівські державні Курси іноземних
мов „інтерлінгва" при Міністерстві
освіти Украіни, 1998 рік,
Кваліфікація: англійська мова,
Спеціальність: викладач англійської
мови
Архангельський державний
педагогічний інститут
ім. М.В.Ломоносова, 198 Ірік,
Кваліфікація: англійська і німецька
мова,
Спеціальність: учитель англійської і
німецької мови

Глухівський національний
педагогічний ууніверситет ім.
0.Довженка, 2012
Спеціальність: Біологія. Практична
психологія.
Кваліфікація: біолог. Вчитель біології.
Практичний психолог у закладі
освіти.
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С. Макаренка, 2007
Спеціальність: Початкове навчання.

Вища, старший
вчитель,
2019 рік

43

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №1806,
20.05.2016

Вища,
вчительметодист,
2018

38

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №1801,
20.05.2016

Спеціаліст

11

Планується у 2021
ПОІППО
ім.М.В.Остроградського

7.

Асистент
Михайлова
вчителя ЗНЗ з
Тетяна
інклюзивного та Анатоліївна
інтегрованого
навчання

8.

Асистент ВЧИТЄЛЇ Рогожина
ЗНЗз
Тетяна
інклюзивного та Валентинівна
інтегрованого
навчання

9/ Вихователь

гпд

10. Вихователь
ГПД

Кутас Валерія
Олександрівна

Білокопитова
Яна
Миколаївна

Кваліфікація: учитель початкових
класів, вчитель англійської мови в
початкових класах.
Асистент
Полтавський державний педагогічний
Спеціаліст
вчителя ЗНЗ інститут імені В. Г. Короленка,1990
3
Спеціальність: педагогіка і методика
інклюзивног початкового навчання.
о та
Кваліфікація: учитель початкових
інтегрованог класів.
о навчання
Асистент
Кременчуцьке педагогічне училище
Спеціаліст
вчителя ЗНЗ з ім. А.С.Макаренка, 1993
інклюзивного Спеціальність: дошкільне виховання.
та
Кваліфікація:вихователь дошкільного
інтегрованого закладу та організатор фізичного
навчання
виховання в дошкільному закладі.
Вихователь Кременчуцький педагогічний коледж
Спеціаліст
ГПД
імені А. С. Макаренка, рік закінчення
-2020
Спеціальність: початкова освіта.
Кваліфікація: вчитель початкових
класів,
Вихователь Кременчуцьке педагогічне училище
Спеціаліст, 2013
ГПД
ім. А.С.Макаренка, 2010 рік,
Кваліфікація шочаткова освіта,.
Спеціальність:вчитель початкових
класів, вчителя англійської мови в
початкових класах.
Полтавський національний
педагогічний університет ім.
В.Г.Короленка, 2012 рік, Квліфікація:
початкова освіта, бакалавр,
Спеціальність: вчитель початкової
школи .
Полтавський національний
педагогічний університет ім.

22

Планується у 2021
ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,

4

Планується у 2021
ПОІППО
ім. М. В. Остроградського,

0

Навчається

10

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №2215,
26.06.2020

11. Педагогорганізатор

Шукрута
Тетяна
Анатоліївна

Педагогорганізатор

12. Початкова
школа

Кузмичова
Ольга
Олексіївна

Вчитель
початкових
класів

Василенко
Наталія
Сергіївна

Вчитель
початкових
класів

*

13. Початкова
школа

В .Г.Короленка,201 Зрік,
Кваліфікація: початкова освіта,
організатора початкової освіти,
Спеціальність: вчитель початкової
школи
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С.Макаренка, 1994 рік,
Кваліфікація: викладання в
початкових класах загальноосвітньої
школи,.
Спеціальність: вчитель початкових
класів, вихователь групи
продовженого дня.
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С. Макаренка,2006 рік,
Кваліфікація: початкове навчання,
Спеціальність: вчитель початкових
класів, вчитель англійської мови в
початкових класах, вчитель
інформатики в початкових класах.
Закрите акціонерне товариство
Дніпропетровський університет
економіки та права, 2010 рік,
міжнародна економіка, спеціаліст з
міжнародної економіки.
Глухівський національний
педагогічний університет ім. 0.
Довженка, 2014 рік,
Кваліфікація: початкова освіта,
організатор початкової освіти,
Спеціальність: вчитель початкової
школи.
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С. Макаренка, 2003 рік,
Кваліфікаціяшочаткове навчання,
Спеціальність: вчитель початкових

Спеціаліст,
11 тарифний
розряд,
2018 рік

25

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво № 335,
29.02.2017

II категорія,
2016 рік

10

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво № 633,
25.02.2016

І категорія,
2020рік

14

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №2302,
04.06.2019

14. Початкова
школа

Вчитель
Сирота
початкових
Світлана
Володимирівна класів

15. Початкова
школа

Вчитель
Падусенко
початкових
Алла
Костянтинівна класів

класів, організатор роботи з
учнівськими об’єднаннями.
Глухівський національний
педагогічний університет ім. 0.
Довженка, 2010 рік, Кваліфікація:
педагогіка і методика середньої
освіти. Українська мова і література,
Спеціальність: вчитель української
мови і літератури та зарубіжної
літератури.
Кіровоградський державний
педагогічний
університет ім. В.Винниченка,2000
рік, Кваліфікація: початкове
навчання,
Спеціальність: вчитель початкових
класів.
Дніпропетровський університет
економіки та права, 2005 рік,
Кваліфікація: облік і аудит,
Спеціальність: спеціаліст з
міжнародної з обліку та аудиту
Кременчуцьке педагогічне училище
ім. А.С. Макаренка. 1991р,
Кваліфікація: викладання в
початкових класах загальноосвітньої
школи,
Спеціальність: вчитель початкових
класів, вихователь груп продовженого
ДНЯ.
Полтавський державних педагогічний
університет ім. В.Г. Коро лейка,
2001рік,
Кваліфікація: початкове навчання,
Спеціальність: вчитель початкових
класів.

І категорія,
2018

28

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
№2302,
10.11.20 Ібрік

Вища,
2018

29

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
№248,
28.01.2016

Вчитель
початкових
класів

Матвійко
Валентина
Іванівна

16. Початкова
школа

Вчитель
фізичної
культури

Литвин
17. Фізична
Ігор
культура
Основи здоров’я Євгенійович

Кременчуцьке педагогічне
училище, 1979 рік,
Кваліфікація :викладання в початкових
класах загальноосвітньої школи,
Спеціальність: вчитель початкових
класів.
Глухівський державний педагогічний
інститут, 1988 рік,
Кваліфікація: педагогіка і методика
початкового навчання,
Спеціальність: вчитель початкових
класів.
Глухівський державний педагогічний
університет, 2006 рік,
Кваліфікаціяшедагогіка і методика
середньої освіти. .Трудове навчання,
Спеціальність: вчитель трудового
навчання (обслуговуюча праця),
основи інформатики, креслення та
основ безпеки життєдіяльності
Черкаський державний педагогічний
інститут ім. 300- річчя возз’єднання
України з Росією, 1990 рік,
Кваліфікація:фізичне виховання,
Спеціальність: учитель фізичного
виховання та звання учителя
середньої школи
//

//■$/ Кременчуцька

//■>/

ГІМНазія № 27

Директор гімназд

Хько/УаЬКОІ

У?\\

С.В.Касюра

1

П°Лтавської /s//
7'77/
Х&Х.
^777
^Ч^/охчздм^^^

V>\ області

у

f

Вища,
2008

34

ПОШПО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво № 633,
22.02.2008

Вища,
2015

31

ПОІППО
ім.М.В.Остроградського,
Свідоцтво №1135,
27.03.2019

Відомості
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем
повної загальної середньої освіти, необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної
середньої освіти відповідного рівня

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовується під час освітнього процесу

Документ про право користування
Найменув ання
власника майна

Адреса приміщення

39610, Полтавська
область,
м. Кременчук,
проспект Свободи,
будинок 104

Директор гімнафї/'

Територіальна
громада міста
Кременчука в особі
Кременчуцької
міської ради

Кременчуцька

гімназія №27
кременчуцької
міської ради

Полтавської
області

Площа, кв.
метрів

Загальна
площа 1 946, 7; для
початкової 662

Найменування та реквізити строк дії наявність
договору державної
документа про право
реєстрації
власності або користування оренди
(з____
по____ )

Свідоцтво про право
власності на нерухоме
майно серії САВ
№919323, Витяг про
реєстрацію права
власності на нерухоме
майно серії ССІ
№17379663

С.В.Касюра

наявність
нотаріального
посвідчення

Площа з
розрахунку на
одного учня,
кв. метрів

необхідна

Відомості про приміщення (власні/в оперативному
управлінні/у господарському віданні/наймі/ оренді тощо)

,

фактична

Кількість
приміщень,
одиниць

фактична

Найменування приміщень
навчального призначення, інших
приміщень, спортивних майданчиків
(відповідно до нормативів
матеріально-технічного забезпечення)

необхідна

2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками

Навчальні кабінети
Спортивна зала

13
1

13

2,4

3,2

1

6,0

6,1

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії САВ
№919323, Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме
майно серії ССІ №17379663
В оперативному управлінні:
Статут, розділ IV
Розпорядження про призначення директора

С.В.Касюра

3. Обладнання навчальних приміщень та майданчиків

Найменування
навчальних
приміщень та
майданчиків

Найменування навчального
обладнання

Навчальний кабінет 101 дошка шкільна (5-ти поверхнева)

Необхідна Фактична Відсоток
кількість, кількість, потреби
одиниць одиниць
1

1

0

зо
зо

0

стілець учнівський

зо
зо

шкільні меблі (шафи секційні)

2

2

0

комп’ютер ACER AL 1917С

1

1

0

принтер EPSON

1

1

0

1

1

0

зо
зо

зо
зо

0

шкільні меблі (шафи секційні)

1

1

0

принтер а4

1

1

0

комп’ютер

1

1

0

килим lotos 2.00x3.00 (566/130)

1

1

0

1

1

0

парти

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

шафа

2

2

0

1

1

0

ноутбук dell inspiron 3552.

1

1

0

Телевізор LED

1

1

0

стіл учнівський

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

шкільні меблі (шафи секційні)

2

2

0

1

1

0

мультимедійний відеопроектор
epson emp-s52, 1 ш

1

1

0

Телевізор LED

1

1

0

ноутбук acer extensa 15 дюймовий

1

1

0

біологічний куток

1

1

0

шафа

1

1

0

стіл письмовий учитель

1

1

0

стід учнівський

Навчальний кабінет 102 дошка шкільна (5-ти поверхнева)

стіл учнівський
стілець учнівський

Навчальний кабінет 103 дошка шкільна

Навчальний кабінет 204 дошка шкільна

Навчальний кабінет 205 дошка шкільна

0

0

стіл учнівський

17

17

0

стілець учнівський

34

34

0

1

1

0

комплект меблів
(багатофункціональний)

1

1

0

стіл учнівський

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

1

1

0

телевізор

1

1

0

стіл учнівський

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

Комп’ютер

1

1

0

Стіл учитель демонстраційний

1

1

0

1

1

0

Проектор

1

1

0

ноутбук acer extensa 15 дюймов

1

1

0

стіл учнівський

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

шкільні меблі (шафи секційні)

3

3

0

1

1

0

стіл для вчителя

1

1

0

стіл учнівський

13

13

0

стілець учнівський

26

26

0

шкільні меблі (шафи секційні)

2

2

0

1

1

0

стіл учнівський

15

15

0

стілець учнівський

зо

зо

0

телевізор led 40р satum
плоскопанельний тв 37

1

1

0

ноутбук dell inspiron 3552.

1

1

0

шафа

2

2

0

Піаніно

1

1

0

зо
зо

ЗО

0

зо

0

1

1

0

Навчальний кабінет 206 дошка шкільна

Навчальний кабінет 207 дошка шкільна

Навчальний кабінет 208 дошка шкільна

Навчальний кабінет 209 дошка шкільна 5-ти поверхнева

Навчальний кабінет 311 дошка шкільна розкладна

Навчальний кабінет 312 стіл учнівський
стілець учнівський
дошка для крейди 100*300 (5-ти
поверхнева), магнітна, (т.зелена)
(НУШ)

конвертний ламінатор agent оі 2501.

1

1

0

стіл письмовий

1

1

0

тумба з полицями

1

1

0

телевізор led 40р satum
плоскопанельний тв 37

1

1

0

Шафи навісні

2

2

0

Меблева шафа

1

1

0

15

15

0

ЗО

зо

0

шафа для багатоцільового
використання з антрисолями

1

1

0

шафа навісна

2

2

0

дошка шкільна

1

1

0

8

8

0

стіл учнівський робочий

2

2

0

стілець офісний

20

20

0

дошка магнітна

1

1

0

комп’ютер IMPRESSION

9

9

0

телевізор

1

1

0

сканер

1

1

0

комутатор

1

1

0

модем

1

1

0

принтер струменевий

1

1

0

бруси чол.

1

1

0

гімнастична стінка

2

2

0

килимки гімнаст,

12

12

0

лавка гімнастич,

3

3

0

лавочка універсальна ск-270

2

2

0

міні-штанга

1

1

0

палатка Туристична 1002 6-сть
місць

1

1

0

перекладина

4

4

0

шіадьний мішок manta

4

4

0

'стиГ^^^ст^льного тенісу

1

1

0

Навчальний кабінет 313 стіл учнівський
стілець учнівський

Навчальний кабінет 014 стіл комп’ютерний учнівський

Спортивна зала

----------------------

If/

гімназія №27у

UЦ

міської райи

Директор гімназії Кременчуці»!^
Полтавської
області
>

С.В.Касюра

Відомості
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності за певним рівнем повної загальної
середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня

1. Відомості про навчально-методичне (програмне) забезпечення
Найменування навчальних (освітніх)
програм навчальних дисциплін

Наявність
(так/ні)

Ким затверджено

Рік
затвердження

Початкова школа:
Навчальні програми для загальноосвітніх
навчальних закладів із навчанням українською
мовою. 1-4 класи

Так

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
(наказ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України від 12.09.2011р. №1050).

2011

Типові освітні програми 1-2 класи.

Так

Рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України

2018

Так

Міністерство освіти і науки України. Наказ №948 від
05.08.2016р.

2016

Інформатика:

Навчальна програма для загальноосвітніх
закладів 2-4 класів.

Ау
Директор гімназії
О/

ІМЦ

Кременчуцька^^/Ул^^
гімназія № 27
Кременчуцької
міської ради
l^jl'
//
Полтавської
і/
власті

//

С.В.Касюра

2. Відомості про інформаційне забезпечення

Найменування виду
інформаційного
забезпечення
1. Бібліотека
2. Книгосховище
3. Зал для видачі
літератури
4. Читальний зал
5. Електронна бібліотека

6. Інтернет

Наявність
(так/ні)
так
так
так

Площа, кв. Кількість
метрів
місць
74,5
20,2
(в приміщенні
бібліотеки)

Обсяг бібліотечного
фонду

-

12975 - основний фонд
156 - періодика

Електронні версії
підручників (сайт МОН
України)
100 мг/с

ні
так

-

-

так

-

-

С.В.Касюра

З. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН

1

Українська мова

Найменування видавництва, рік
видання

Буквар ч. І

К.: ВД «Освіта», 2018

Вашуленко М.С.,
Вашуленко О.В.

Буквар ч. 2

К.: ВД «Освіта», 2018

Математика

Листопад Н.П

Математика

К.: «Оріон»,2018

Англійська мова

Карпюк О.Д.

Англійська мова

Я досліджую світ

Гругцинська І.В.,
Хитра З.М.

фактична

Найменування підручника,
навчального посібника

Вашуленко М.С.,
Вашуленко О.В.

82

80

82

80

* 82

80

Тернопіль «Астон».2018

82

82

"Я досліджую світ" ч. І

К.: «Оріон»,2018

82

80

Грущинська І.В.,
Хитра З.М.

"Я досліджую світ" ч. 2

К.: «Оріон»,2018

82

80

Рубля Т.Е.

Мистецтво

К.: ВД «Освіта», 2018

82

80

Стус Т.В.,
Лущевська О.В.

"Хрестоматія сучасної
української дитячої л-ри для
чит. 1-2 кл."ШБ"

Львів. Вид-во Старого лева, 2016

82

71

Українська мова

Чипурко В.П.

Українська мова та читання ч.І К.: «Грамота», 2019

82

80

Читання

Чипурко В.П.

Українська мова та читанняч.ІІ К.: «Грамота», 2019

34

32

Математика

Листопад Н.П

Математика

34

31

Мистецтво

2

Кількість
примірників
необхідна

Клас

Найменування
навчальної
дисципліни

Автор (прізвище, ім’я
та по батькові)
підручника,
навчального
посібника

К.: «Оріон»,2019

■

34
34
34
34
34

31
31
31
32
зо

Львів. Вид-во Старого лева, 2016

зо
ЗО
зо
зо
ЗО
зо
зо

31
31
31
31
35
*31
50

Українська мова

К.: ВД «Освіта», 2015,2016

57

59

Савченко О.Я.

Літературне читання

К.: ВД «Освіта», 2015,2016

Математика

Богданович М.,
Лишенко Г.

Математика

К.: «Генеза», 2016

57
57

59
59

Інформатика

Ламаковська Г.В.

Сходинки до інформатики

К.: «Генеза», 2015,2016

Англійська мова

Карпюк О.Д

Англійська мова

Тернопіль «Астон».2015

Природознавство

Грущинська І. В.

Природознавство

К.: ВД «Освіта», 2015,2016

57
57
57

58
68
59

Англійська мова

Карп'юк 0

Англійська мова

іернопіль «Астон».2019

Я досліджую світ

Жаркова 1.1..

"Я досліджую світ" ч. І

К.: «Генеза», 2019

Жаркова І.І..

"Я досліджую світ" ч. II

К.: «Генеза», 2019

Масол Л.М.

Мистецтво

К.: «Генеза», 2019

Стус Т.В.,
Лущевська О.В.

"Хрестоматія сучасної
української дитячої л-ри для
чит. 1-2 кл."ШБ"

Львів. Вид-во Старого лева, 2016

Українська мова

Вашуленко М.

Українська мова

К.: ВД «Освіта», 2013

Літературне читання

Вашуленко М.

Літературне читання

К.: ВД «Освіта», 2013

Математика

Листопад Н.П.

Математика в 2 ч.

К.: «Оріон»,2020

Я досліджую світ

Жаркова І.І.

Я досліджую світ в 2ч. -

К.: «Генеза»,2020

Англійська мова

Карп’юк О.Д.

Англійська мова

Тернопіль «Астон».2020

Мистецтво

Масол Л.М.

Мистецтво

К.: «Генеза»,2020

Стус Т.В

"Хрестоматія сучасної
української дитячої л-ри для
чит. 3-4 кл."ШБ"

Українська мова

Вашуленко М.С.,
Дубовик С.Г.

Читання

Мистецтво

3

4

Я у світі

Тагліна О.В.,
Іванова Г.Ж.

Я у світі

л.: «Ранок», 2015, 2016

57

59

Основи здоров'я

Бех І., Воронцова Т.,
Пономаренко В.

Основи здоров'я

К.: «Алатон», 2015, 2016

57

59

Музичне мистецтво

Терещенко А.І..

Музичне мистецтво

Тернопіль: «Навч. книга Богдан»,2015

57

59

Образотворче
мистецтво

Власова В.Г.

Образотворче мистецтво

К.: ВД «Освіта».2016

57

59

Трудове навчання

Котелянець Н.В.,
Агєєва О.В.

Трудове навчання

X.: «Сиция»,2016

57

59

Стус Т.В

"Хрестоматія сучасної
української дитячої л-ри для
чит. 3-4 кл.'ТПБ"

Львів. Вид-во Старого лева, 2016

57

60

С.В.Касюра

Письмове зобов’язання
щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, приміщень
Кременчуцької гімназії №27
Кременчуцької міської ради Полтавської області
для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

Кременчуцька гімназія №27 Кременчуцької міської ради Полтавської області
провадить освітню діяльність за адресою: 39610 м. Кременчук, проспект Свободи, 104.

У Гімназії створені базові умови доступності закладу освіти для навчання

осіб

з

особливими

освітніми

потребами

та

проводиться

робота

щодо

увідповіднення обладнання приміщень та прилеглої території закладу до вимог
ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для

маломобільних груп населення», а саме:
- безперешкодне пересування по прилеглій території;
- центральний вхід обладнано пандусом та має тверде покриття, що

унеможливлює ковзання;
- наказом директора №135 від 18.08.2020 «Про призначення відповідальної

особи, на яку покладено .обов’язок допомагати особам з інвалідністю та
іншим маломобільним групам населення»;
- на першому поверсі розташовані навчальні кабінети, кабінети адміністрації,

медичний кабінет, туалетна кімната;

заплановано:
- маркування небезпечних ділянок: сходів, низької стелі, конструкцій, що

виступають та_становлять небезпеку.
^РАІ^
- -------- -

Директор гім^д^ії

Кременчуцька
гімназія № 27
Кременчуцької
міської ра
Полтаа
облас

С.В.Касюра

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ
Управління професійно-технічної, загальної середньої і а позашкільної освіти

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21.06.2019

м. Кременчук

№ ■■/•'/'У о/с

Про призначення
Касіори С.В.
1. ПРИЗНАЧИТИ КАСЮРУ Сергія Володимировича на посаду директора
Кременчуцької гімназії № 27 Кременчуцької міської ради Полтавської
області на умовах контракту на період з 01.09.2019 по 31.08.2025.

1.1. Встановити:

1.1.1. Тарифний розряд та посадовий оклад відповідно до тарифікації.
1.1.2. Надбавку до контракту у розмірі, визначеному окремим
розпорядженням управління
професійно-технічної, загальної
середньої та позашкільної освіти.
1.1.3. Інші види надбавок та доплат відповідно до тарифікації або за
окремим
розпорядженням
управління
професійно-технічної,
загальної середньої та поза&кільної осві ти.
2. Касюрі С.В. прийняти кутовий штамп, печатку та документацію закладу
освіти відповідно до номенклатури справ, про то скласти відповідний акт та
затвердити в установленому порядку.
3. Повідомити військовий комісаріат (за місцем взя ття Касіори С.В. на облік)
про прийняття працівника на роботу у термін, визначений законодавчонормативними документами щодо ведення військового ооліку.

4. Касюрі С.В. суворо дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання
корупції».
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Підстава: заява Касіори С.В,, погодження міського голови, рішення
протоколу засідання
атестаційної комісії департаменту освіти, витяг
конкурсної комісії.
йу*УКРА/6>і
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Лкч перевірки і 0'1 ОВІЮЄ! І
закладу загальної середньої освіт п до нової о 2020-2021 навчальної о року
|П- серпня 2020 року

Повна н аз на u к.■ і ад у ос в і ти Кременчуцька гімназія Ке 2 7 Кременчуцької міської ради
ІІо.інь'іаської області .

Юридична адреса Полтавська об.з., м. Кременчук, проспект Свободи, б. 104
Коктакти нй телефон керівника 0982042165
1 (різвище, ім'я, гю батькові керівника закладу загальної середньої освіти
Касюра Сергій Володимирович

Від.. <і її .
з р( •: оряджепн ■ міською голови № 1 73-Р від 02.07,202Ї) <■ І Іро перевірку
іоговнос;і джла гів заіальпо! сеге пь, і. m кинкілшк'і >ен'.з: м, кременчзка до роботи в
нові:му 2022-2021 навчальному рр’.' перевірку ідінспено комісією у складі:
Утопива О'і Петрівна
Кіобода у
її. ч, Ю ер й< шч

Дсм.’ Л'СНЛО
Ba viлина .з<> і вна

засіуппик міського голови. голова комісії:
- дістугиіик директора департаменту освіти
начальник
т прав;ііння професійно-технічної, етичної середньої та
позаігіісніьнйї -осг.і гіі Департамент у освіти виконавчого
д2? комітету Кременчуцької міської ради 1 Іо і ганської області,
заступник полони комісії:
головний спеціаліст Департаменту освіти виконавчого
комітету Кременчуцької міської ради 1 !олганської області,
секретар комісії

Члени комісії:
І> л ь Олен;

v ■ м іївна

І рсбеї цок
Олена Вікторівна
Іванова Лариса Вікторівна

Козир Микола Іванович

Микитеико ЛлЙа Анатоліївна

- керівний сііткби забезпечення технічного нагляду за
б\.тїиіїи<ітіддї. лані іаліліимй біремонтами. поточними та
ромовими, ві-конапими господарським
снбсобом та
і ииню и окремії ми дзкнодарськимн чи кшпями підрозділів
департаментуУбРвіз и. навчаяьініх закладів, установ освіти
з системі Аійїіартаменту освіти виконавчого комітету
і< 'cmchлуцької міської ратил Іоіггавеької області;
бйШф оізьке с м-м' .м\ іро pen1 іок -ірацівників освіт и
( за и одою і:
іпженер-тохпо.іоі
Департаменту
освіти
вііконавчоїті
комітету
Іхременчуцької міської рм ,н
І 'о, із енської об іасті:
го.іовіпйі
інженер-енергетик Дсікіргаменту освіти
зіідшавчої о рідомітету
Крсмепчуцької бміської ради
І іон ив< ької області:
- фахівець служби іабеитечсиня гехпічного нагляду за
будівпицівом. каніталіліимп ремонтами. їіо'гбчнимії та
ремонт С ЧИ. ВИ І В ; II: МИ ТОСЧ ЮДНрСЬКИМ
способом та
іниіими окремумн ЇДІСІЦеТарСЬКИХГЗЛ

І Іикифоренко
Отгна Миколаївна
ІІроцгко ігор Вікторович

підрозділів

УКлітартгАїеїі гу. навчальних' ціісцілів/ уАтдпов освіти в
системі Депарименгу освіти, виконавчого комітету
кременчуці,кої міської ратЦІщцавсі .кої області;
.'І И ректор М icia^wy®^^^: мето нічно:о центру
Крем гиче і іької місьиШфРчі I Jo. ітітм Wi області:
'і і ч і і ої. за г'ал ьної
. ............. .
І І

5^^^УЦької

У^ГШНО з

ради
області

Д

^ОРИГІНАЛОМ

es

Сі- іфова Л:г д Миколаївна

1 Ібтреоа Юлія < Олександрівна

Вігко Дмидм в іріиович

середньої та нозаГпкільної освіт
Департаменту освіти
виконавчого комітету
Крсмепчх ьд
міської ради
і 1 д їтз вської: об. і ас ті: тезь...
.. . . ..уууу/і т уз уііуіі ітду у уі
Дівіту «лч сект ру соціальні о піхпсту та техніки
безпеки Деьартамсп у
осі и
> колавчлго комітету
Кременчуцької міської ра ш По йавеї киї об іаеті; :
- заеіуііііиі начальника і:
<. у
каї ого ді іяду за
до-і'риманням :і, і іарвої > ; ід її .авс м Кременчуцького
у еідра і нн >
д! н< । іі"Я
-і
юго
управління
(ержиро а ікгж'ивслу <кбн х їй і анСії пі облає гі
-

кім І х Н Н 11.С ; И!; ДЛ Ь ■ Н ІЬ Д ні , < , ю<

>;І .

іі,

>ЗПЧЛЙНИМ

Сіггуаціям

(

і; ? ■ ici v н.ір оі.ш

............

.

ійої і’1

........... * ■ ■ ■ ■

Кременчуцького мцькранокноі о ) правління
і'одовноіо управліпіія
Державно е ужби України з
надзвичайннх ситуацій України у і Іоліенській області;.
омившій сржавіїиіі інсиепіор нецілу нагляду в АПК та
СК(. Унрг.і.ііпня Держнрані у І Іо. і ганській області

коміс а ІО ВС і:.: Iі іВЛСІІОі
1. Наявність наказу про підготовку то нового навчального року га наказу про організацію
( С'Г п,ого пронесу на період к< par ипу у в'ЯІКХ ноиіиренням коронавірусної хвороби
('() \'і і) ' •> (, наявності
І і ,!Я :Г IC ■ ;.К і і в обстеження ІірИХЛПІСНЬ І ,і інженерних кому ні гані Й ЛІК. І а, І у ОСВІ І и до
початку навчального року га опалювального сезону в наявності
І Іа.чвіне ;>
де 'з ,.<дво чв на проведення занять ж наявність актів випробування
66ЇІМГЙІЗНЯ:І;8ІІ/Мат::■
Д/Д ДД Ди/</3 у уу/ууі3::у ■;:: у. аі ї-ттЗ

\ 2020-2021 авчальному році »ак «д чл пі 5 u ;ин-ч ии« я 5/6 учнів.
; класів.
' ' І:., віпсі ь і дну робиш д ддд освіт ід ідішіі 2020-2021 навчальний рік т план
робота ті 2020-202і н. р.
6 . Стан га якість ремонту приміщень:
капі .і >.юі о ріс проводився_____ ___ ________ __________________________________
п о го ч и о і о задовільний.................. .................................... _................. .............. .........
Хіт
Д)ііу :Д!ДЬ)бч'ТН 3 реМОНіу будівель:

7 .(, ган території та її площа і 143 м', иіооаі.ікші
8

.КІЛЬКІСТЬ I CiUll ДОПОМІЖНИХ С'ІІОруД /, JJjdlHlijbll

• 11 де ос і:, . с \ сі і >оі а лих мі її ■ ut шків (ля v хт і о тбирії і ьіі її кіш їх є і ап /, задовільний

ІО.Огорожа навколо терн горії з.ак а іу оеш і и -а її стан ь шіниноспіі, іадовіїьна .....

14.Спортивні ейбруди і майдшічики. їх розміри та технічним стан” задовільний (площа
dll1 '<~>‘> н>ін>_гр уаМанннмі
_н ) Зкні Уі‘ І від 11,ОН.2020 р.
11

Кабінети
.

.. oj

ч 1 О І. і >ку < О1ЧЄИ

У ІДО, , е.шед -О
н а вча; і и 111 м обладнанням
відіїовідн&ьіб Перелісу ;
н нн a eno щошіпх
[Юсібн 'і :в ' о., ті дьш і
об Д II>ЛІН.Я

Наявність

иерснектишкно
н іаі у обд; іапня
чи

5

:

ІІаявніеть правил
бс некз і пам'яток д ш
кабінет ів. їх виконання

Біології

Фізики
Хімії
Інформатики
Навчальні
кабінети

1

1
1
1

частково

є

В наявності

частково
частково

є
є
є
є

В наявності
В наявності
В наявності
В наявності

повністю

частково

ІЗ. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

Вид майстерень
3 обробки металу та
деревини
3 обробки харчових
продуктів
3 обробки
тканини інші

Наявність актів
Наявність
Кількість
Площа,
обладнання та Тип
перевірки
робочих
Освітленість
кв. м
(електрозахист,
інструмента за підлоги
місць
вентиляція)
нормою
*

-

-

-

*

*

*

*

-

-

-

•*

-

*

14.Наявність методичного кабінету є
15.Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників немає
16.Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання
№
Назва ТНЗ
Кількість
Справні
з/п
Комп’ютери та комп’ютерна техніка
33
23
Магнітофони Телевізори
10
10
Електрофони
Кінопроектори
Діапроектори
Радіовузол
Мовна лабораторія
Епіпроектори
Пристрій для зашторювання
Екрани
4
4
Інші пристрої
10
10

*

-

Несправні
10
-

-

-

17 .Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами S=126
m2 , обладнання та інвентар у нормі. Акт № 3 від 11.08.2020 р,
18 .Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки немає
19 .Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) задовільний
Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм 0
2О .Наявність їдальні або буфету - кількість посадочних місць 86_________________________________________________ .
- забезпеченість та стан меблів задовільний_________________ :.
- забезпеченість технологічним обладнанням забезпечені,
- санітарний стан задовільний
____________
- умови для миття рук задовільні ____________
...’...................... ...........................
Наявність проточної води: холодної є
арячої є бройлер !
21.Організація питного режиму індивідуальнії^^
.
l:g ,
II га Г Жїї" )Ж’ДН0 з

'

wk^Г^РИГІНАЛОМ

22 .Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: в наявностімедичний кабінет
хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, термометрію працівників ЗЗСО
сестра медична
23 .Наявність і стан бібліотеки задовільний________________________________________
24 .Фонд підручників, посібників 18041, художньої літератури 15891, періодичних видань И.
Забезпеченість підручниками за предметами 100%.
25 .Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами забезпечені
26 .Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення протокол № 385/0820 від 13.08.2020 р.
27 .Наявність і стан протипожежного обладнання:
протипожежні щити немає
;
вогн егасники J Я шт.;;
блискавкозахист є в наявності
;
пожежні водойми (гідранти) 8
;
пожежні рукави 8
;
наявність інструкції з пожежної безпеки та плану евакуації є
28 .Стан покрівлі задовільний
■
29 .Наявність і стан інженерних комунікацій:
водопостачання задовільний, протокол дослідження питної води № 324 від
17.08.2020 р.________________________________________________________________
електропостачання задовільний;
каналізація задовільний.
ЗО .Стан центральної вентиляції, можливості провітрювання задовільний
31 .Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність
протоколів про навчання і перевірку знань працівників, журналів реєстрації інструктажів з
охорони праці, журналів перевірки пожежних рукавів, журналів реєстрації інструктажів з
безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо)
забезпечується безпека життєдіяльності учасників освітнього процесу відповідно до
Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом
МОНМ 1669 від 26.12.2017 року в наявності
32 .Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими.
Характер опалювальної системи, її стан централізована, задовільний
33 .Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом (вказати вакансії)
забезпечені _________ м ■. і • ■ - і
ее:ееяеееї е:
34,Наявність та реєстрація колективного договору є
35 . Наявність миючих, дезінфікуючих засобів, рукавичок, засобів особистої гігієни, засобів
індивідуального захисту (назва, кількість, наявність дозвільних документів): одноразові
маски - 200 шт., антисептик АХД 2000 експрес - 3 л„ Бланідас 300 - 300 таблеток,
доместос -10 л, засіб для миття посуду «Helper» - 50 л, рідке мило -30 л, хлорантоін - 2
кг, дозволені документи в наявності.
36 .Наявність місць для обробки рук спиртовмісними антисептиками в наявності.
37 . Наявність ємності для утилізації одноразових медичних масок та рукавичок в наявності
- 5 шт.
38 . Наявність плакатів/банерів про необхідність дотримання респіраторної гігієни та етикету
кашлю в наявності.
39 . Наявність маршрутів руху здобувачів освіти в наявності.
40 . Наявність графіка харчування та отримання бу^д'д^^ародукції здобувачів освіти в
наявності.
41 .Наявність безконтактного термометру д^Міі^^^^^д'^кпературного скринінгу
(кількість , дозвільні документи) два', дозвільнір^кулєетт^^нітвц^гпі_______________
42 .Наявність розмітки на підлозі в наявності.
Л Q
?
Z

міської ради/Х/Е?//.

■

43.1 Іаявність графіку початку га закінчення занять для у чнів в наявності.
44. Наявність приміщення для ізоляції здобувачів освіти у разі виявлення ознак гострої
рисі і і раторної х вороби <? наявності.
45. Наявність розкладу уроків у залежності віл рівня епідемічної небезпеки поширення
('OVID-19 («зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний») в наявності.
46. Кількість входів до закладу, які будуть задіяні під час освітнього пронесу три

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року: заклад освіти
ютовий до робо їй в 2020-2021 навчальному році.

Голова комісії

0.1І. Усанова

Заступник голови комісії

В.С. Лобода
В.І. Дем'яненко

Члени комісії:

О.В. І ребенюк
Л.В.Іванова

Л.А. Микитенко

О..М. І Іикифоренко

юцько
клярова

Потреба

\.'лГ Д.Ю. Вітко

Кременчуцька гімназія №27
Кременчуцької міської ради Полтавської області
Мережа навчального закладу
на 2020 - 2021 навчальний рік

1 клас
всього
Кл.
Уч.
34
1

1 класи при
знз
Уч.
Кл.
34
1

2 клас
Кл.
1

Уч.
ЗО

4 клас

3 клас

Кл.
1

Кл.
2
4-А
4-Б

Уч.
28

Уч.
57
29
28

Всього
1-4 класи
Кл.
Уч.
149
5

Середня наповненість по початковій школі - 29,8

Уч.
31

Кл.
Уч.
2
47
7-А
22
7-Б
25
Середня наповненість по основній школі - 27,8
Усього 10-11
11 клас
10 клас
класи
Уч.
Уч.
Кл.
Уч.
Кл.
Кл.
0
0
0
0
0
0

Кл.
1

Уч.
33

Кл.
1

•
Середня наповненість
по школі - -W
28,7-7

9 клас

8 клас

7 клас

6 клас

5 клас

Уч.
29

Кл.
1

Кл.
1

ГПД

К-ть
2

Уч.
60

II. V кременчуцька
If/
м> 27 WVz

1Іж^^енчуцької Лні
Директор гімназії № 27

j
області /

С. КАСЮРА

Уч.
27

Усього
5-9 класи
Уч.
Кл.
167
6

Усього
1-11 класи
Уч.
Кл.
11
316

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

11.04.2018

м. Полтава

№329

Про видачу ліцензій закладам
освіти мм. Полтава, Кременчук,
Лубни, Миргород, Горішні Плавні

Відповідно до статей 6, 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статей 6, 13, 22 Закону України „Про ліцензування видів
господарської діяльності”, підпункту 6 пункту 3 розділу XII „Прикінцеві
положення” Закону України „Про освіту”, постанови Кабінету Міністрів України
від ЗО грудня 2015 р. № 1187 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти” та згідно з рішенням комісії з питань
ліцензування освітньої діяльності закладів освіти у сфері дошкільної та загальної
середньої освіти (протокол №6 від 28.03.2018), склад якої затверджений
розпорядженням голови облдержадміністрації від 07.02.2017 № 84 „Про
організацію ліцензування освітньої діяльності закладів освіти Полтавської області”
1. Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (профільна середня
освіта) закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні
Плавні згідно з додатком 1.
2. Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (базова середня освіта)
закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно
з додатком 2.
3. Видати ліцензії у сфері загальної середньої освіти (початкова освіта)
закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно
з додатком 3.
4. Видати ліцензії у сфері дошкільної освіти закладам освіти мм. Полтава,
Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні згідно з додатком 4.
5. Рекомендувати закладам освіти, зазначених у додатках 1, 2, 3 та 4,
протягом 10 робочих днів з дати видачі розпорядження внести плату за видачу
ліцензії відповідно до Закону України „Про ліцензування видів господарської
діяльності”.

Голова
обласної державної
адміністрації

7 ^МеНчУРЬі<а
Ng 2/
^'Ре^енчуцЬі<(^
wn'aBCMfoj(J

1

ГІДНО Зв. головко
ИГІНАЛОМ

Додаток 1
до розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
11.04.2018 №329

СПИСОК
закладів освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород,
Горішні Плавні щодо отримання ліцензії у сфері загальної
середньої освіти (профільна середня освіта)
Здобувач ліцензії

№
з/п

(повне найменування закладу освіти)

1

2

Ідентифіка
ційний код

3
м. Полтава
1. Комунальний заклад «Полтавський 22546780
міський багатопрофільний ліцей №1
ім. І. П. Котляревського Полтавської
міської ради Полтавської області»
2. Комунальний заклад «Полтавська 21064487
загальноосвітня школа І-ІП ступеня
№ 2 Полтавської міської ради
Полтавської області»
3. Комунальний заклад «Полтавська 21065618
спеціалізована школа І-ІП ступенів
№3
Полтавської
міської ради
Полтавської області
4. Полтавська загальноосвітня школа I- 21065667
III ступенів №4 Полтавської міської
ради Полтавської області
5. Комунальний заклад «Полтавська 21045857
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№5
Полтавської
міської ради
Полтавської області»
6. Комунальний заклад «Полтавська 23280212
гімназія №6 Полтавської ‘міської ради
Полтавської області»
7. Полтавська загальноосвітня школа I- 23548953
III ступенів № 7 ім.Т.Г.Шевченка
Полтавської міської ради Полтавської
області
8. Комунальний заклад „Полтавська 23279973
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№8
імені
Панаса
Мирного
Полтавської міської ради Полтавської
області”
9. Полтавська загальноосвітня школа I- 21065587
III ступенів №9 Полтавської міської
ради Полтавської області
10. Полтавська загальноосвітня школа I- 21064694
III ступенів №10 ім. В. Г. Короленка
Полтавської міської ради. Полтавської

Місцезнаходження
4

36011, м. Полтава, вул. Шевченка,
14
36022,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Анатолія Кукоби,
10
36011,м. Полтава,
Чорновола, 4,

вул. В’ячеслава

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шевченка, 19
36014,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Соборності, 64

36003, м. Полтава, вул. В’ячеслава
Чорновола, 3
36003,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Балакіна, 2
36011,
Полтавська область,
м. Полтава,
вул. Патріарха
Мстислава, 66
36029,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шведська, 3
36020,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 20/23

1

2

3

40. Полтавський приватний навчально- 30829898
виховний
комплекс
«Паросток»
Полтавської області( ЗНЗ-ДНЗ)

4
м. Полтава, вул. Леваневського, 17
36009,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Опитна, 56

м. Кременчук

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

12.

Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів № 1 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ПІ
ступенів - позашкільний навчальний
заклад» №2 Кременчуцької міської
ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів № 3 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» №4 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня - різнопрофільна гімназія»
№5
імені
Т. Г. Шевченка
Кременчуцької
міської
• ради
Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня - різнопрофільна гімназія»
№6 Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Кременчуцька спеціалізована школа IIII ступенів №7 з поглибленим
вивченням фізичної культури та основ
здоров’я Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ПІ ступенів №8 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №9 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька спеціалізована школа IIII ступенів №10 з поглибленим
вивченням
англійської
мови
Кременчуцької
міської
ради
Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» №11 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа

23554020

39621,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Чкалова, 1-А

41281069

39603,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Богдана
Хмельницького, 66

22548922

39618,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Мічуріна, 28

25154081

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Першотравнева,
13

41280898

39601,
Полтавська
область,
м. Кременчук, пров. Героїв Бреста,
65

41280903

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Олександра
Білаша, 32

23553919

39619,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Пілотів, 41-Б

24827827

39610,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Тараса Бульби, 6

23553925

39621,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Івана
Приходька, 38/5
39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Лейтенанта
Покладова, 8

24827833

23553931

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Першотравнева,
53

24827843

39622,

Полтавська

область,

1
13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

2
4
3
І-ІП ступенів №12 Кременчуцької
м. Кременчук,
вул. Володимира
міської ради Полтавської області»
Великого, 52
Кременчуцька загальноосвітня школа 23554037
39630,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Велика
І-ІП ступенів №16 Кременчуцької
набережна, 37
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 22538987
39610,
Полтавська
область,
І-ПІ
ступенів
№17
«Вибір»
м. Кременчук, вул. Тараса Бульби,
14
ім. М. Г. Неленя
Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 24830456
39602,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №18 Кременчуцької
м. Кременчук, вул. Ватутіна, 25
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 23553960
39600,
Полтавська
область,
І-ПІ ступенів №19 Кременчуцької
м. Кременчук, вул. Шевченка, 58/69
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 24830485
39600,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №20 Кременчуцької
м. Кременчук,
вул. Академіка
міської ради Полтавської області
Маслова, 12
Кременчуцька спеціалізована школа - 24830539
39600,
Полтавська
область,
інтернат І-ІП ступенів №21 з
м. Кременчук, вул. Чкалова, 217
поглибленим вивченням окремих
предметів Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня 'школа 23553977
39625,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №22 Кременчуцької
м. Кременчук, вул. Шкільна, 16
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 23553983
39621,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів № 23 Кременчуцької
м. Кременчук,
міської ради Полтавської області
вул. Олександрійська, 18
Кременчуцька загальноосвітня школа 24830522
39627,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №24 Кременчуцької
м. Кременчук,
проспект
Полтавський, 13
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний 24830516
39623,
Полтавська
область,
комплекс «Загальноосвітня школа І
м. Кременчук, вул. Гвардійська, 16
ступеня
колегіум»
№25
Кременчуцької
міської
ради
Полтавської області»
Кременчуцька загальноосвітня школа 24830500
39610,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №26 Кременчуцької
м. Кременчук, пров. Грозненський,
4
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа 24830491
39602,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №27 Кременчуцької
м. Кременчук, проспект Свободи,
міської ради Полтавської області
104
Кременчуцька загальноосвітня школа 24826804
39631,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №28 Кременчуцької
м. Кременчук,
пров. Олега
міської ради Полтавської області
Кошового, 5-А
Кременчуцька загальноосвітня школа 23554043
39625,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №29 Кременчуцької
м. Кременчук,
міської ради Полтавської області
чвул. Республіканська, 76
^9631,
Полтавська
область,
Кременчуцький навчально-виховні^ /14826816
Кременчуцька '
комплекс «Загальноосвітня школа Д4Т гімназія №27 \йЖременчук,
пров. Олега
ступенів - ліцей» №30 Кременчуцької Кременчуцької Ярового, 3
Міської ради
Полтавської

ЖАЛОМ

Додаток 2
до розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
11.04.2018 №329

СПИСОК
закладів освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород,
Горішні Плавні щодо отримання ліцензії у сфері загальної
середньої освіти (базова середня освіта)
Здобувач ліцензії
Ідентифіка
(повне найменування закладу освіти) ційний код
3
2
м. Полтава
1. Комунальний заклад «Полтавський 22546780
міський багатопрофільний ліцей №1
ім. І. П. Котляревського Полтавської
міської ради Полтавської області»
2. Комунальний заклад «Полтавська 21064487
загальноосвітня школа І-ІП ступеня
№2
Полтавської
міської ради
Полтавської області»
3. Комунальний заклад «Полтавська 21065618
спеціалізована школа І-ПІ ступенів
№3
Полтавської
міської ради
Полтавської області
4. Полтавська загальноосвітня школа I- 21065667
III ступенів № 4 Полтавської міської
ради Полтавської області
5. Комунальний заклад «Полтавська 21045857
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№5
Полтавської
міської ради
Полтавської області»
6. Комунальний заклад «Полтавська 23280212
гімназія №6 Полтавської міської ради
Полтавської області»
7. Полтавська загальноосвітня школа I- 23548953
III ступенів №7 ім. Т.Г. Шевченка
Полтавської міської ради Полтавської
області
8. Комунальний заклад «Полтавська 23279973
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№8
імені
Панаса
Мирного
Полтавської міської ради Полтавської
області»
9. Полтавська загальноосвітня школа I- 21065587
III ступенів № 9 Полтавської міської
ради Полтавської області
10. Полтавська загальноосвітня школа I- 21064694
III ступенів №10 ім. В. Г. Короленка
Полтавської міської ради Полтавської
№
з/п
1

Місцезнаходження

4
36011,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шевченка, 14
36022,
Полтавська
область,
м Полтава, вул. Анатолія Кукоби,
10

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава,
вул. В’ячеслава
Чорновола, 4,
36011,
Полтавська
область,
м.Полтава, вул. Шевченка, 19
36014
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Соборності, 64
36003,
Полтавська
область,
м. Полтава,
вул. В’ячеслава
Чорновола, 3
36003,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Балакіна, 2

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава,
вул. Патріарха
Мстислава, 66

36029,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шведська, 3
36020,
Полтавська
область,
м.Полтава, вул. Пушкіна, 20/23

2
3 “
спеціальна загальноосвітня 'школа
№39 Полтавської міської ради
40. Комунальний заклад «Полтавська 33315208
спеціальна загальноосвітня школа
№40 Полтавської міської ради
Полтавської області»
41. Комунальний заклад «Полтавська 21064949
вечірня
(змінна)
школа
№1
Полтавської міської ради Полтавської
області»
42. Приватна школа «Чарівний світ»
23810871
1

43. Приватний
навчально-виховний 32544802
комплекс «Дошкільний навчальний
заклад-спеціалізована школа» Оксани
Данько
44. Полтавськийприватний
навчально- 30829898
виховний
комплекс
«Паросток»
Полтавської області(ЗНЗ-ДНЗ)

4
м. Полтава, вул. Сінна, 30/80

36034,
Полтавська
область,
м. Полтава, пров. Космічний, 7
36015,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Сакко, 14
36011, Полтавська область,
м. Полтава,
вул.Леваневського, 17
36014,
Полтавська
область,
м. Полтава, Київський район, пров.
Промисловий, 6а
36009,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Опитна, 56

м. Кременчук

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ПІ ступенів №1 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ПІ
ступенів - позашкільний навчальний
заклад» № 2 Кременчуцької міської
ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів № 3 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - вимовний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» № 4 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня - різнопрофільна гімназія»
№5
імені
Т.Д. Шевченка
Кременчуцької
міської
ради
Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня - різнопрофільна гімназія»
№6 Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Кременчуцька спеціалізована школа IIII ступенів №7 з поглибленим
вивченням фізичної культури та’ основ
здоров’я Кременчуцької міської ради
Полтавської області

23554020

39621,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Чкалова, 1-А

41281069

39603,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Богдана
Хмельницького, 66

22548922

39618,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Мічуріна, 28

25154081

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Першотравнева,
13

41280898

39601,
Полтавська
область,
м. Кременчук, пров. Героїв Бреста,
65

41280903

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Олександра
Білаша, 32

23553919

39619,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Пілотів, 41-Б

1

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

2
Полтавської області»
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №26 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №27 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №28 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ПІ ступенів №29 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» №30 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №31 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька вечірня (змінна) школа
№3 Кременчуцької міської ради
Полтавської області

3'
24830500

24830491
24826804
23554043

24826816

24826822
24826845

4

39610,
Полтавська
область,
м. Кременчук, пров. Грозненський,
4
39602,
Полтавська
область,
м. Кременчук, проспект Свободи,
104
39631,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
пров.
Олега
Кошового, 5-А
39625,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Республіканська, 76
39631,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
пров.
Олега
Кошового, 3
39622,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Героїв України,
39-А
39620,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Маяковського, 3

м. Лубни

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Лубенська загальноосвітня школа І-ПІ
ступенів №1 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ІП
ступенів №2 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ІП
ступенів №3 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ІП
ступенів №4 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенська спеціалізована школа І-ІП
ступенів №6 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ПІ
ступенів №7 імені Героя України Віри
Роїк
Лубенської
міської
ради
Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ІП
ступенів №8 Лубенської міської ради
Полтавської області
Лубенський
навчально-виховний
комплекс №9 «Загальноосвітня 'школа
І-П
ступенів
Дошкільний
навчальний
заклад»
Лубенської
міської ради Полтавської області
Лубенська загальноосвітня школа І-ІП

25165854
25165950

25165848

37500,
Полтавська
область,
м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого,
25/1
37500,
Полтавська
область,
м. Лубни,
проспект
Володимирський, 62/1
37500,
Полтавська
область,
м. Лубни, вул. Олександрівська, 8/2

25165966

37500,
Полтавська
область,
м. Лубни, вул. Монастирська, 36

24559947

37500,
Полтавська
область,
м. Лубни,
вул. Олександрівська,
буд. 40
37500,
Полтавська
область,
м. Лубни,
вул. Олександрівська,
буд. 40

25165860

25165877

25165895

25165765

37500,
Полтавська
область,
м. Лубни,
проспект
Володимирський, буд. 104/1
37500,
Полтавська
область,
м. Лубни вул. Автомобільна, 4

37500,

Полтавська

область,

Додаток З
до розпорядження голови
Полтавської обласної
державної адміністрації
11.04.2018 №329

СПИСОК
закладів освіти закладів освіти мм. Полтава, Кременчук,
Лубни, Миргород, Горішні Плавні щодо отримання ліцензії
у сфері загальної середньої освіти (початкова освіта)
№
з/п
1

Здобував ліцензії
(повне найменування закладу освіти)
2

1.

Комунальний заклад «Полтавська
загальноосвітня школа І-ІП ступеня
№ 2 Полтавської міської ради
Полтавської області»
Комунальний заклад «Полтавська
спеціалізована школа І-ІП ступенів
№3
Полтавської
міської ради
Полтавської області
Полтавська загальноосвітня школа IIII ступенів №4 Полтавської міської
ради Полтавської області
Комунальний заклад «Полтавська
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№5
Полтавської
міської ради
Полтавської області»
Комунальний заклад «Полтавська
гімназія №6 Полтавської міської ради
Полтавської області»
Полтавська загальноосвітня школа IIII ступенів №7 ім. Т. Г. Шевченка
Полтавської міської ради Полтавської
області
Комунальний заклад .«Полтавська
загальноосвітня школа І-ІП ступенів
№8
імені
Панаса
Мирного
Полтавської міської ради Полтавської
області»
Полтавська загальноосвітня школа IIII ступенів №9 Полтавської міської
ради Полтавської області
Полтавська загальноосвітня школа IIII ступенів №10 ім. В. Г. Короленка
Полтавської міської ради Полтавської
області
Комунальний заклад «Полтавська
загальноосвітня школа І-ІП ступенів

•

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ідентифіка
ційний код
3

Місцезнаходження

4

м. Полтава

21064487

36022,
Полтавська
м. Полтава, Полтавська
вул. Анатолія Кукоби, 10

21065618

36011,Полтавська
м. Полтава,
Чорновола, 4

21065667

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шевченка, 19

21045857

36014
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Соборності, 64

23280212

36003,
Полтавська
область,
м. Полтава,
вул. В’ячеслава
Чорновола, 3
36003,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Балакіна,2

23548953

область,
область,

область,
вул. В’ячеслава

23279973

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава,
вул. Патріарха
Мстислава, 66

21065587

36029,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Шведська,3

21064694

36020,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Пушкіна, 20/23

22548388

36007,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова,

1

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

2
спеціальна загальноосвітня школа
№40 Полтавської міської ради
Полтавської області»
Полтавський
спеціалізований
навчально-виховний комплекс №3
«Червона калинонька» Полтавської
міської ради Полтавської області
Полтавський
спеціалізований
навчально-виховний комплекс' № 10
Полтавської міської ради Полтавської
області
Комунальний заклад «Полтавський
спеціалізований навчально-виховний
комплекс №26 «Перші кроки»
«Полтавської
міської
ради
Полтавської області»
Полтавський
спеціалізований
навчально-виховний комплекс №45
Полтавської міської ради Полтавської
області
Полтавський
спеціалізований
навчально-виховний комплекс №85
«Лебідка» Полтавської міської ради
Полтавської області
Полтавський
спеціалізований
навчально-виховний комплекс №86
Полтавської міської ради Полтавської
області
Приватна школа «Чарівний світ»

3

4
м. Полтава, пров. Космічний, 7

21054951

36004,
Полтавська
м. Полтава,
Давидовського, 12

22548282

36038,
Полтавська
м. Полтава, вул Уютна, 4

25154974

36020,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Стрітенська, 20

23553517

36023,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Грушевського 17 А

22544746

36002,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Кагамлика, 35

30905203

36021
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Ціолковського, 11

23810871

36011,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Леваневського, 17
36014,
Полтавська
область,
м. Полтава, пров. Промисловий, 6а

навчально-виховний 32544802
47. Приватний
комплекс «Дошкільний • навчальний
заклад-спеціалізована школа» Оксани
Данько
навчально- 30829898
48. Полтавськийприватний
виховний
комплекс
«Паросток»
Полтавськоїобласті( ЗНЗ-ДНЗ)

область,
провулок

область,

36009,
Полтавська
область,
м. Полтава, вул. Опитна,56

м. Кременчук

1.
2.

3.

4.

Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів № 1 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІП
ступенів - позашкільний навчальний
заклад» №2 Кременчуцької міської
ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №3 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» № 4 Кременчуцької

23554020

39621,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Чкалова, 1-А

41281069

39603,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Богдана
Хмельницького, 66

22548922

39618,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Мічуріна, 28

25154081

39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Першотравнева,
13

1
18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.

2
І-ІП ступенів №19 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів № 20 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька спеціалізована школа інтернат І-ІП ступенів №21 з
поглибленим вивченням окремих
предметів Кременчуцької міської ради
Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ПІ ступенів №22 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №23 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №24 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І
ступеня
колегіум»
№25
Кременчуцької
міської
ради
Полтавської області»
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №26 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №27 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №28 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №29 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцький навчально - виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів - ліцей» №30 Кременчуцької
міської ради Полтавської області
Кременчуцька загальноосвітня школа
І-ІП ступенів №31 Кременчуцької
міської ради Полтавської області

3
24830485

24830539

4
м. Кременчук, вул. Шевченка, 58/
69
39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Академіка
Маслова, 12
39600,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Чкалова, 217

23553977

39625,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Шкільна, 16

23553983

39621,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Олександрійська, 18
39627,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
проспект
Полтавський, 13
39623,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Гвардійська, 16

24830522
24830516

24830500

24830491
24826804
23554043

24826816

24826822

39610,
Полтавська
область,
м. Кременчук, пров. Грозненський,
4
39602,
Полтавська
область,
м. Кременчук, проспект Свободи,
104
39631,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
пров. Олега
Кошового, 5-А
39625,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
вул. Республіканська, 76
39631,
Полтавська
область,
м. Кременчук,
пров. Олега
Кошового, 3
39622,
Полтавська
область,
м. Кременчук, вул. Героїв України,
39-А

м. Лубни

1.
2.
3.

Лубенська загальноосвітня школа І-ПІ 25165854
37500,
Полтавська
область,
ступенів №1 Лубенської міської ради
м. Лубни, вул. Ярослава Мудрого,
Полтавської області
■
25/1
Лубенська загальноосвітня школа
25165950
37500,
Полтавська
область,
І-ІП ступенів №2 Лубенської міськ^
м. Лубни,
проспект
ради Полтавської області
/№/
. Володимирський, 62/1
Лубенська загальноосвітня школяіЙҐП^
^37500,
Полтавська
область,
ступенів №3 Лубенської міської р^Дйй ВМйнчуцктї /С tfTJ Лубни, вул. Олександрівська, 8/2
1
Жч облаФ^\/^7

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Полтава

23.10.2020

№598

Про
внесення
змін
до
розпорядження
голови
облдержадміністрації
від
11.04.2018 №329

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”,
статті 15 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”,
рішення XXXVI сесії Кременчуцької міської ради Полтавської області
VII скликання від 24 квітня 2019 року „Про приведення у відповідність окремих
комунальних закладів загальної середньої освіти до їх типів” та з метою
приведення у відповідність назв закладів освіти (ліцензіатів) внести зміни до
розпорядження голови облдержадміністрації від 1 1.04.2018 № 329 „Про видачу
ліцензій закладам освіти мм. Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні
Плавні” (зі змінами), виклавши:
позиції 1, 16, 24 Додатку 2 (Список закладів освіти мм. Полтава,
Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні щодо отримання ліцензії у сфері
загальної середньої освіти (базова середня освіта) у новій редакції:
№
з/п

1.

16.

24.

Здобувай ліцензії
(повне найменування закладу
освіти)

Ідентифіка
цінний код

Місцезнаходження

м. Кременчук
39610 Полтавська область,
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 23554020
№1
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
місто Кременчук,
МІСЬКОЇ
РАДИ
вулиця Чкалова,
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
будинок 1-А
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 23553960
39600, Полтавська область,
місто Кременчук,
№ 19
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
вулиця Шевченка,
МІСЬКОЇ
‘ РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
будинок 58/69
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 24830491
39602, Полтавська область,
№ 27
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
місто Кременчук,
МІСЬКОЇ
РАДИ^
^проспект Свободи,
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Г Кременчуцька ' ^динок 104
гімназія №27
Кременчуцької
/Міської ради
^Полтавської /

511

Згідно з
РИПНАЛОМ

Ліцен
зона
ний
обсяг
694

480.

167

2

позиції 1, 16, 24 додатку 3 (Список закладів освіти мм. Полтава,
Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні щодо отримання ліцензії у сфері
загальної середньої освіти (початкова освіта) у новій редакції:
№
з/п

1

16.

24.

Здобувай ліцензії
(повне найменування закладу
освіти)

Ідентифіка
цінний код

Місцезнаходження

*

м. Кременчук
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 23554020
№ 1
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 23553960
№ 19
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КРЕМЕНЧУЦЬКА ГІМНАЗІЯ 24830491
№ 27
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ
РАДИ
/
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ліцен
зова
ний
обсяг

39610 Полтавська область,
місто Кременчук,
вулиця Чкалова, 1-А

462

39600, Полтавська область,
місто Кременчук,
вулиця Шевченка,
будинок 58/69
39602, Полтавська область,
місто Кременчук,
проспект Свободи,
будинок 1\04

420

149

