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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчально-виховний комплекс «Домінанта» (дошкільний навчальний 
заклад - спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія - 
спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням фізичної культури) 
(скорочена назва -  НВК «Домінанта»), створений відповідно до розпорядження 
Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації від 22.10.2010р. №570 
«Про деякі питання оптимізації мережі навчальних закладів освіти 
Дніпровського району міста Києва».

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу «Домінанта» 
(дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа І ст. - суспільно- 
гуманітарна гімназія - спеціалізована школа №204 з поглибленим вивченням 
фізичної культури): 02192, м. Київ, вул. Юності,3, тел. 543-37-57, 543-36-79, 
513-14-09, 513-05-18.

1.3. Навчально-виховний комплекс «Домінанта» (дошкільний навчальний 
заклад-спеціалізована школа І ст. - суспільно-гуманітарна гімназія - 
спеціалізована школа № 204 з поглибленим вивченням фізичної культури) (далі 
-  навчальний заклад) є юридичною особою, має відокремлене майно, 
самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, рахунки 
в установі банку, ідентифікаційний номер.

1.4. Навчальний заклад заснований на комунальній власності 
територіальної громади міста Києва, переданої до сфери управління 
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права 
громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, 
задоволення потреб громадян у навчанні і вихованні, догляді і оздоровленні 
дітей, створенні умов для фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
- забезпечення реалізації права громадян на дошкільну та повну загальну 

середню освіту;
- виховання громадянина України;
- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних 

традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей 
українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 
усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 
самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного 
самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, 
державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, 
почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, 
свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового 
світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших
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8.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) 
навчального заклад} з питань, пов’язаних з його навчально-виховною 
діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від 
стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з 
питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його 
засновником (власником) відповідно до законодавства.

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію навчального закладу 
приймає засновник.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення.

У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи навчально-виховного комплексу 
«Домінанта» (дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І ст. - 
суспільно-гуманітарна гімназія -  СШ №204 з поглибленим вивченням фізичної 
культури) передаються одній або кільком неприбутковим організаціям 
відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

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

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 
щодо управління навчальним закладом.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно навчального закладу, 
виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає 
ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання навчального закладу 
переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або 
визначених навчальних закладів.

IX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Заступник голови
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації А.Загородня

Дніпровської районної в 
державної адміністрації

Начальник управління ос

Н.Іваніна
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