
6.53.Члени Піклувальної ради мають право брати участь у роботі колегіальних 
органів управління ЛІЦЕЄМ № 14 з правом дорадчого голосу.

6.54. Піклувальна рада діє на підставі положення, затвердженого Засновником 
ЛІЦЕЮ № 14 .

6.55. У діяльність будь-якого органу громадського самоврядування ЛІЦЕЮ № 
14 не мають права втручатися представники іншого органу громадського 
самоврядування цього закладу освіти.

VII. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ № 14

7.1. Майно ЛІЦЕЮ № 14 надано Засновником для здійснення статутної 
діяльності і належить ЛІЦЕЮ № 14 на правах визначених Законом України «Про 
повну загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

7.2. Матеріально-технічна база ЛІЦЕЮ № 14 включає будівлі, споруди, землю, 
комунікації, обладнання, інше рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його 
користуванні та розпорядженні.

7.3. ЛІЦЕЙ № 14 має право на придбання необхідного обладнання та інших 
матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, 
організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, 
що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.4. Передача в оренду, надання за кошти чи безкоштовно в тимчасове 
користування, закріплених за ЛІЦЕЄМ № 14 на праві оперативного управління, 
будинків, споруд, устаткування, обладнання, транспортних засобів та інших 
матеріальних цінностей, а також відчуження та списання їх з балансу відбувається в 
порядку, встановленому Засновником відповідно до чинного законодавства.

7.5. Вилучення основних фондів, оборотних засобів та іншого майна ЛІЦЕЮ 
№ 14 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.6. Збитки, завдані ЛІЦЕЮ № 14 внаслідок порушення його майнових прав 
іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до 
чинного законодавства.

VIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ № 14

8.1. Фінансово-господарська діяльність ЛІЦЕЮ № 14 проводиться відповідно 
до законодавства та Статуту на основі його кошторису.

8.2. Джерелами фінансування (формування кошторису) ЛІЦЕЮ № 14 є:
8.2.1. Кошти Засновника.
8.2.2. Кошти відповідного бюджету, що мають надходити у розмірі, 

передбаченому нормативами фінансування здобуття особами освіти в обсязі, 
необхідному для досягнення результатів навчання, передбачених стандартами освіти, 
та виконання закладами освіти державної та комунальної форм власності ліцензійних 
умов.

8.2.3. Кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної 
фінансової, матеріальної, гуманітарної допомоги, добровільні пожертвування, 
благодійні грошові і цільові внески підприємств, установ, організацій і окремих 
громадян.

8.2.4. Кошти, отримані за надання платних освітніх послуг відповідно до 
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, встановленому
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чинним законодавством.
8.2.5. Доходи від реалізації продукції навчальних майстерень, від здачі в 

оренду приміщень, споруд, обладнання.
8.2.6. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.
8.3. Реєстраційний (розрахунковий) рахунок ЛІЦЕЮ № 14 в органах 

Державної казначейської служби України відкривається у встановлених 
законодавством випадках.

8.4. ЛІЦЕЙ № 14 має право на:
8.4.1. Придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних 

ресурсів.
8.4.2. Користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації 

або фізичної особи.
8.4.3. Отримання фінансування різних видів та з різних джерел, не заборонених 

законодавством. Має право розміщувати власні надходження на поточних рахунках, 
тимчасово вільні кошти - на депозитах у банках державного сектору, а також 
самостійно розпоряджатися надходженнями від зазначених коштів з метою 
провадження діяльності, передбаченої установчими документами.

8.4.4. Фінансування за рахунок власних надходжень заходів, що сприяють 
поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

8.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у ЛІЦЕЇ № 14 визначається 
керівником відповідно до законодавства. За рішенням керівника ліцею 
бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно закладом освіти або через 
централізовану бухгалтерію.

8.6. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні 
документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні 
документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо 
це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування 
оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені 
облікові документи.

8.7. Отримані в ході діяльності доходи (прибутки) можуть використовуватись 
тільки на утримання закладу загальної середньої освіти та для реалізації мети і 
завдань визначених цим Статутом.

8.8. У ЛІЦЕЇ № 14 забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або 
їхньої частини серед засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов'язаних з ними осіб.

8.9. Звітність, статистична звітність про діяльність ЛІЦЕЮ № 14 формується й 
подається в порядку та формах відповідно до чинного законодавства.

8.10. ЛІЦЕЙ № 14 зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис 
і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, 
інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 
зазначенням їхньої вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не 
заборонених законодавством.

IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЛІЦЕЮ № 14

9.1. ЛІЦЕЙ № 14 за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити 
міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів,
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брати участь у міжнародних заходах з метою розвитку, вивчення провідного 
міжнародного досвіду роботи, встановлювати, відповідно до законодавства, прямі 
зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

9.2. ЛІЦЕЙ № 14 має право укладати угоди про співробітництво,
установлювати прямі відносини з органами управління освітою, навчальними 
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими 
об'єднаннями інших країн у порядку, установленому законодавством, організовувати 
відпочинок та оздоровлення дітей і дорослих за кордоном.

9.3. За наявності відповідних умов ЛІЦЕЙ № 14 може здійснювати прийом 
іноземних делегацій.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ № 14

10.1. З метою реалізації єдиної державної політики та забезпечення інтересів 
суспільства щодо належної якості освіти та освітньої діяльності в закладі 
здійснюється державний нагляд (контроль).

10.2. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом 
виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними органами.

10.3. Контроль за діяльністю ЛІЦЕЮ № 14 може здійснюватися із 
застосуванням наступних інструментів, процедур та заходів забезпечення і 
підвищення якості освіти:

10.3.1. Стандартизація.
10.3.2. Ліцензування освітньої діяльності.
10.3.3. Акредитація освітніх програм.
10.3.4. Еромадська акредитація закладу освіти.
10.3.5. Зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання.
10.3.6. Інституційний аудит.
10.3.7. Моніторинг якості освіти.
10.3.8. Атестація педагогічних працівників.
10.3.9. Сертифікація педагогічних працівників.
10.3.10. Інші інструменти, процедури й заходи, що визначаються 

законодавством.
10.4. Періодичність, форми контролю визначаються відповідно до вимог 

чинного законодавства.
10.5. Департаментом освіти Житомирської міської ради від імені Засновника 

здійснюється контроль за дотриманням ЛІЦЕЄМ № 14 вимог установчих документів, 
за організацією фінансово-господарської діяльності тощо.

10.6. Відповідальність за стан та правильність ведення бухгалтерського обліку, 
своєчасне подання та достовірність бухгалтерської та іншої звітності покладена на 
бухгалтера (головного бухгалтера) ЛІЦЕЮ № 14 (бухгалтерської служби) та інших 
бухгалтерів відповідно до їх посадових обов'язків та чинного законодавства України.

10.7. Директор несе відповідальність за достовірність даних, що містяться у 
звітах та балансі, та інші види відповідальності згідно з умовами чинного 
законодавства України та цього Статуту*

10.8. ЛІЦЕЙ № 14 формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією 
про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію в обсязі та терміни, визначені 
чинним законодавством.
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XI. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ № 14

11.1. Реорганізація та ліквідація ЛІЦЕЮ № 14 відбувається в порядку, 
встановленому чинним законодавством.

11.2. Реорганізація ЛІЦЕЮ № 14 може відбуватися шляхом злиття,
приєднання, поділу.

11.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 
Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 
ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

11.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
та обов’язки щодо управління ЛІЦЕЄМ № 14.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЛІЦЕЮ № 14, виявляє його 
дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 
представляє його засновнику.

11.6. При реорганізації ЛІЦЕЮ № 14 вся сукупність його прав та обов’язків 
переходить до правонаступників.

11.7. При реорганізації та ліквідації ЛІЦЕЮ № 14 працівникам, які 
звільняються, гарантується захист їхніх прав та інтересів відповідно до чинного 
законодавства.

11.8. При реорганізації чи ліквідації ЛІЦЕЮ № 14 учням забезпечується 
можливість продовжувати навчання й виховання в інших закладах загальної 
середньої освіти, відповідно до чинного законодавства.

11.9. У разі припинення існування ЛІЦЕЮ № 14 (у результаті його ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи після розрахунків з усіма 
кредиторами передаються одній або кільком неприбутковим організаціям або 
зараховуються до доходу бюджету з урахуванням вимог Закону України « Про 
освіту».

11.10. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення Статуту у новій 
редакції.

11.11. Зміни і доповнення до цього Статуту затверджуються у тому ж порядку, 
що й цей Статут та підлягають державній реєстрації у встановленому законом 
порядку.

Директор департаменту

ДО ЖМ№

Валентин АРЕНДАРЧУК
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