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|. 3агальн! полоэкення

1. 1 . .[{исиченський павчально - в|Ф(овний комплеко <<3агальттоосв1тня цткола 1-1!

сцпен1в - дотпк!льний навчальний заклад> €лаврсько| рйонно| ради
!мельницько? облаот! створений р|тшенн'!м виконкому )1иситенсько[ с1дьсько{

ради в1д07.12.20|0 року !\!: 02' знаходиться у сп1льн|й вт:асност! територ!альнтл<
громад €лавщського району.

1 .2' |{овна назва <<.}1исиченський н€вч€ш1ьно_виховний комплекс _ дотпкйьний
навчальний закпад> €лавутсько{ районно{ ради &ельницько| област1,
скорочена }{азва - ',/1исиченський Ё8(' ( дал! - навча.гтьний заклтад).

1.3. 1Фриливна ад)еса навчальцого закладу:
30061' вул. йосковська, 11 с..}|исиче €лавщського рйону {мельницько!
облаот1, т'52-7|3

1 .4. Ёавчальтпдй за:стлад е 1ориди.{но}о особото, мае печатку, 1|ггамп,
!дентиф|кац|йний номер, мох(е мати самоот|йний баттанс, ращ/нки в установ€1х
банк|в, за р1шенням влао!{ика ф|напсове о6олуговування зд|йснтоетьоя
ценрал|зованото бухга.гттер1сто.

1.5. 8ласником н€}вч.!льнопо зак.т1аду е €лавщська районна рада &ельпицько|
област1 (дал1 _ в.пасник).

1.6. Ёавчальний заклад скпадаеться з двох п!дроздй!в: дош<йьного та
тпк!льпого.

.[отшк1льний п1дроздй (лошгк|льший навчаутьний заклтад) забезпетус в|дпов!дний
р!вень доштк|льно! осв|ти д1тей в1ком в|д 3 до б рок1в в1длов|дно до вимог

' базового компо1{е}{т до!||к|льнот осв1ти'
| 1&|льний п!д>озд!л (загашьноосв|тт*я тцкола !-11 сцпен|в): забезпетуе

в|;пов1дний р1вень загальноосв1тньо| п1дготовки у*н|в зйдно з вимогами
.1ержав1{ого стандарц загально? середльо? осв|ти.
[1&|льний пфозд1л вк.,тточае:
шсола ! сцпеня _ почагкова {11кола' 1-4 класи, терм!н [{авчанкя 4 ротст;
шл;ола |1 сцпе[{'! _ ооцовна 1школа' 5-9 класп, терм|н навча[{|#! 5 рок|в.

1.7. [оловното мето}о навча.лт|ного з€}клащ/ с забезпеченця реал|зад1| права
гр!!|адян на здобутгя до:пк|льно! , зага.т:ьно| середньо! осв1ти, задоволенн'{
пощеб щомадян у нагляд|, догляд| та оздоровленн| д1тей, естети.пте в1о(ован1{'!
через доступн!сть до надбань в1тчизняно] та св1тово] щльцри.

!!.8. Фсновними завдацнями н€|вчального зак.,|аду €;

забезпечення реа-тл|зац|| права щомадян на дотпкйьгту' загальщ.' середн}о освф;
в}о(ов{[нн'т щомадяцина 9ща!ни;
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9.3./{|кв|дац!я проводиться л|кв!дац!йното ком|с|сто' при3начено}о власником' а

у вишадках л!кв1дац|| за р|шленням господарського суду _ л|кв|дац|йното

ком!с|ето, призначено1о цим органом'

3 насу при3начення л|кв!дац|йно| ком1с|! до не? шереходять шовноваженн'{ щодо

управл|ння навчш1ьним закладом'

9.4.}|кв|дац|йна ком|с|я оц|нтос наявне майно навчы1ьного закладу' виявляс

його деб|тор|в ! кредитор|в | розраховусться з ними, складае л!кв|дац|йний

баланс ! представ]ш1е його в]1аснику'

9.5.у випадку реорган|зац|| |1рава та зобов'язання навчш1ьного 3акладу

переходять до правонаступ''"*|* в|дпов|дно до чинного 3аконодавства або

визначених навча]1ьних заклад|в'

9.6.-|{|кв|дац|я навча.т1ьного закладу в|дбувасться у формах шозбавлення його

стацсу навчапьного закладу осв|ти та статусу 
'оридично| 

особи в!дпов|дним

органом державно{ виконавчо? владу| а6о власником'

9.7 .|{!кв1дац|я або реорган|зац|я навчы1ьного закладу зд!йснтосться зг1дно з

чинним законодавством.

9.8. [[ри л|кв|дац1] навча}|ьного зак]1аА! учн'{м надаеться право навчатися в

| нтших навча'{ьних зак.т1адах.

9.9.|_|ри реорган|зац!| чи л!кв|дац|? навч€ш1ьного закладу прац|вникам, як|

зв|льня'''"." або перево дяться, гаранту€ться дощимання }х прав та |нтерес|в

в|дпов|дно до законодавства про прац}о }кра!ни.
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