
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

Про затвердження в новій редакції Положення про звання 

«Почесний громадянин міста Бровари» 

Керуючись ст. 25 Закону України від 21.05.1997 NQ 280/97-ВР «Про місцеБ;; 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних депутатсью:;-: 

комісій, Броварська міська рада Київської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити в новій редакції Положення про звання «Почесний громадянин міс'ї'''' 
Бровари» (Додаток 1). 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду кандидатур на присвоєння зваНЕ:: 
«Почесний громадянин міста Бровари» (Додаток 2). 

3. Утворити комісію з розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Бровари» та затвердити її персональний склад (Додаток 3). 

І 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Броварської міської ради Київської 
області від 23.11.2006 NQ 163-11-05 «Про затвердження в новій редакції 

Положення про звання «Почесний громадянин міста Бровари». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Семенюк О.В. 

Міський голова 

м. Бровари 

від 
NQ 

І.В.Сапожко 



Додаток 1 
до рішення Броварської міської 
ради 

від 

ПОЛОЖЕННЯ 

про звання «Почесний громадянин міста Бровари» 

Це Положення визначає підстави та порядок присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Бровари», а також права Почесних громадян міста Бровари. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Звання «Почесний громадянин міста Броварю) є найвищою відзнакою 
територіальної громади міста Бровари, яке присвоюється громадянам України та 

інших держав, а також особам без громадянства, які своєю професійною та 

громадською діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток міста, що сприяло 

піднесенню його авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні. 

1.2Лідставами для присвоєння звання «Почесний громадянин міста 
Бровари» є: 

1.2.1. видатні заслуги на загальнодержавному рівні в галузі науки, 

техніки, культури, мистецтва, фізичної культури та спорту, виховання та освіти, 

охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища та забезпечення 

екологічної безпеки, охорони правопорядку та громадської безпеки, зміцнення 

миру та міжнародного співробітництва, розвитку економіки та виробництва, 

містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства, 
підприємництва; 

1.2.2. вагомий внесок в розвиток місцевого самоврядування; 

1.2.3. активна громадська та благодійна діяльність; 

1.2.4. особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання 

службового та громадянського обов'язку на благо міста Бровари та України. 
1.3. Звання «Почесний громадянин міста Броварю) присвоюється лише 

один раз за життя і є довічним. 

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ 
«ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТ А БРОВАРИ» 

2.1.Звання «Почесний громадянин міста Броварю> присвоюється рішенням 

сесії Броварської міської ради Київської області напередодні Дня міста. 

Протягом календарного року почесне звання може бути присвоєне одній особі з 

числа кандидатів. 

2.2Лраво подавати пропозиції щодо кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Броварю) мають: 

• міський голова; 



• депутати Броварської міської ради; 

• об'єднання громадян; 

• трудові колективи підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності; 

• загальні збори громадян міста. 
Самовисування на присвоєння звання не розглядаються. 

2.3.Клопотання на ім'я міського голови про розгляд кандидатури на 

присвоєння звання подаються до загального відділу або відділу роботи із 

зверненнями громадян виконавчого комітету Броварської міської ради до 1 
липня поточного року. 

До клопотання додаються такі документи: 

• докладна біографія кандидата з додатком документів, що 
підтверджують його заслуги і досягнення, які мають значення для присвоєння 

почесного звання; 

• обгрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток міста та 
піднесення його міжнародного статусу; 

• виписки з протоколів зборів трудового колективу, засіданю: 

відповідних органів об'єднань громадян, зборів громадян міста або відгуки 

фізичних чи юридичних осіб; 

• письмова згода кандидата на збір необхідних відомостей про нього 

та на розгляд клопотання про присвоєння йому звання «Почесний громадянин 

міста Бровари». 

Клопотання про розгляд кандидатури на присвоєння звання без подання 

зазначених документів не розглядаються. 

2.4.ПопередніЙ розгляд кандидатур на присвоєння почесного звання 

здійснюється комісією з розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Бровари» (далі - Комісія). 

2.5.Звання «Почесний громадянин міста Бровари» не може бути присвоєне 

особам, які були засуджені за вчинення умисного злочину, судимість яких не 

знята або не погашена в порядку, визначеному чинним законодавством. 

2.6. у випадку надходження двох і більше клопотань на різні кандидатури 

Комісія шляхом голосування більшістю від свого загального складу визначає 

одну кандидатуру, яка виноситься на розгляд постійних депутатських комісій 

та сесії міської ради. 

2.7.Клопотання про розгляд кандидатури на присвоєння почесного звання, 

що надійшли до міської ради на ім'я міського голови, оприлюднюються на 

офіційному сайті міської ради протягом двадцяти календарних днів для участі 
жителів міста в обговоренні кандидатур. 

2.8.церемонія вручення відзнак почесного громадянина відбувається 
щорічно під час святкування Дня міста. Рішення сесії міської ради про 

присвоєння звання «Почесний громадянин міста Бровари» набуває чинності з 

моменту його оголошення на урочистій церемонії. 

2.9.0собам, яким присвоюється почесне звання, вручається відповідна 

відзнака та посвідчення почесного громадянина міста Бровари. 



2.1 О. Короткі біографічні дані про особу, яюи присвоєно звання 

«Почесний громадянин міста Бровари», з фотографією заносяться в книгу 

«Почесні громадяни міста Бровари», що зберігаються в міському краєзнавчому 
музеї, та оприлюднюються на офіційному сайті Броварської міської ради. 

3. ОПИС ВІДЗНАКИ ТА ПОСВІДЧЕННЯ 
ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТ А БРОВАРИ 

З.l.Відзнака «Почесний громадянин міста Броварю) має вигляд восьмикутної 

багатопроменевої зірки. Основою відзнаки є зірка розміром 65х65 мм 

сріблястого металу. В центрі зірки знаходиться круглий медальйон із золотого 
металу, в центрі якого на синьому фоні розміщений герб міста Бровари. По 

колу розміщується напис золотистими літерами на білому фоні «Почесний 

громадянин м. Бровари». На зворотному боці відзнаки міститься заколка для 

кріплення до одягу. 

З.2.Посвідчення почесного громадянина міста Бровари з зовнішнього боку 

обтягнуте шкірою. На лицевій частині тисненням нанесений герб міста Бровари 

та напис «Посвідчення почесного громадянина міста Бровари». Зображення 

герба міста і текст виконуються тисненням з позолотою. 

Внутрішня частина посвідчення складається з лівої та правої сторінок. 
На лівій сторінці міститься: 

• зображення герба міста Бровари; 
• напис: «Броварська міська рада Київської області»; 

• номер посвідчення; 
• прізвище, ім'я, по-батькові почесного громадянина міста Бровари; 

• напис: «Почесний громадянин міста Бровари Київської області»; 

• місце для фото; 
• номер та дата прийнятого рішення, яким присвоювалось почесне звання; 

• підпис міського голови; 

• напис: «Термін дії: безстроково». 
На правій сторінці посвідчення вказані права та пільги почесних. громадян 

міста Бровари. 

4. ПРАВА І ПІЛЬГИ ПОЧЕСНОГО ГРОМАДЯНИНА МІСТА БРОВАРИ 

4.1.почесному громадянину міста виявляються всі знаки уваги, що 

відповідають його високому званню та соціальному статусу. Особа, удостоєна 

почесного звання, особисто запрошується як почесна особа на заходи, 

присвячені державними святами та іншим важливим подіям у житті міста. 

4.2. Почесний громадянин міста має право: 
4.2.1. на матеріальну винагороду до Дня міста в межах суми коштів, 

закладених в бюджеті міста на поточний рік; 
4.2.2. на знижку в розмірі 100% на сплату комунальних послуг в межах 

середніх норм споживання, квартирної плати, за користування стаціонарним 

телефонним зв'язком; 



4.2.3. на 100% знижку вартості палива, в тому числі рідкого, в межах 
норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у 

будинках, що не мають центрального опалення; 

4.2.4. на безкоштовний проїзд всіма видами міського пасажирського 

транспорту (крім таксі) за умови пред'явлення посвідчення почесного 

громадянина міста Бровари; 

4.2.5. на безкоштовну підписку на міську газету «Броварська панорама»; 

4.2.6. на позачергове обслуговування в комунальних лікувально-

профілактичних закладах; 

4.2.7. на позачерговий прийом посадовими особами міської ради, 

структурних підрозділів ії виконавчого комітету, керівниками комунальних 

закЛадів міста; 

4.2.8. брати участь у розробці та втіленні в життя міських концепцій, 
програм у галузях виробництва, науки, культури, освіти, охорони здоров'я, 

спорту, транспортного забезпечення тощо; 

4.2.9. співпрацювати з управліннями та відділами виконавчого комітету 

Броварської міської ради у питаннях громадсько-політичного життя та 

патріотичного виховання; 

4.2.10. брати. участь у проведенні в навчальних закладах міста тематичних 

заходів (лекцій, конференцій, виставок тощо). 

4.3. Витрати, пов'язані з реалізацією почесними громадянами прав і пільг, 
передбачених даним Положенням, а також з організацією похорону почесних 

громадян, які постійно проживали в місті Бровари, відшкодовуються за рахунок 

місцевого бюджету. 

5. ПОЗБАВЛЕННЯ ЗВАННЯ «ПОЧЕСНИЙ ГРОМАДЯНИН МІСТА БРОВАРИ 

5.1.почесниЙ громадянин міста Бровари позбавляється звання за рішенням 

Броварської міської ради за поданням Комісії у випадку вступу в силу стосовно 

нього обвинувального вироку суду або здійснення діяльності, несумісної з 

почесним званням. 

5.2.0соба, позбавлена звання «Почесний громадянин міста Бровари», втрачає 

встановлені даним Положенням права та пільги, а відзнака та посвідчення 

почесного громадянина міста підлягають поверненню до міської ради. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 2 
до рішення Броварської міської 

ради 

від 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з розгляду кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бровари» 

1. Комісія з розгляду кандидатур на присвоєння звання «Почесний 

громадянин міста Бровари» (далі - Комісія) створюється з числа депутатів 

Броварської міської ради, представників виконавчого комітету міської ради та 

громадських організацій з метою глибокого вивчення та підготовки для 

розгляду на сесії Броварської міської ради питань, пов'язаних із присвоєнням 
особам звання «Почесний громадянин міста Бровари». 

2. Організація роботи Комісії покладається на голову комісії. У разі 

відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої 

повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії 

або секретар комісії. 

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за рішенням 
голови Комісії можуть брати участь депутати Броварської міської ради, 

представники засобів масової інформації та громадськості міста. 

4. Засідання Комісії скликається в міру необхідності і є правочинним, якщо 

на ньому присутні не менше половини від загального складу Комісії. 

5. Комісія перевіряє відповідність наданих клопотань про розгляд 

кандидатур на присвоєння почесного звання умовам Положення про звання 

«Почесний громадянин міста Бровари», узагальнює отриману інформацію, 

забезпечує оприлюднення клопотань в місцевих засобах масової інформації та 

на офіційному сайті Броварської міської ради, підготовку проектів рішень 

міської ради про присвоєння почесного звання, які виносяться на розгляд сесії. 

6. Комісія у питаннях, які належать до ії відання, та в порядку, 

визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, 

підприємств, установ, організацій та Їх філіалів і відділень необхідні 

матеріали і документи. 

7. Рішення Комісії приймаються більшістю голосlВ від загального складу 

Комісії. 

8. Протокол засідання Комісії підписується головою та секретарем Комісії. 

9. На Комісію покладається відповідальність за внесення відомостей про 

особу, удостоєну почесного звання, до книги «Почесні громадяни міста 
Бровари» та оприлюднення Їх на офіційному сайті Броварської міської ради. 

Міський голова І.В. Сапожко 



Додаток 3 
до рішення Броварської міської 

ради 

від 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
комісії з розгляду кандидатур на присвоєння звання 

«Почесний громадянин міста Бровари» 

Голова комісії: 

Семенюк Олена Валеріївна - секретар ради 

Заступник голови комісії: 

Онищенко Володимир Іванович - начальник управління освіти, 

депутат міської ради 

Секретар комісії: - депутат міської ради 
Жеребцова Людмила Вікторівна 

Члени комісії: 

1. Виноградова Лариса Миколаївна - заступник міського голови 

2. Кузнєцов Костянтин Валентинович - керуючий справами виконкому 

3. Багмут Наталія Андріївна - начальник відділу культури, депутат 

міської ради 

4. Баба-Мірзоєва Альбіна - начальник юридичного відділу 
Валентинівна . виконкому міської ради 

5. Сенько Лідія Іванівна - начальник управління пенсійного 

фонду України у м. Бровари та 
Броварському районі, депутат 

міської ради 

6. Лемпіцький Анатолій Григорович - почесний депутат, почесний 

громадянин міста 

7. Надиров Тельман Фуадович - голова Броварської міської 

організації ветеранів 

8. Пархоменко Олексій Олексійович - заступник голови Броварської 

міської організації ветеранів 

Міський голова І.В. Сапожко 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Центр дозвілля і творчості «Тріумф» (скорочена назва - ЦДТ «Тріумф»), 
далі Центр - це 'комплексний позашкільний навчальний заклад, який 

належить до комунальної власності територіальної громади міста. 

1.2. Юридична адреса Центру: 07400, Ук;-аїна, Київська обл., м. Бровари, 
вул. Незалежності 8- Б, тел. 6-73-71. 
1.3. Центр є юридичною особою, має рахунок в установі банку, печатку, 

штамп, фірмові бланки, ідентифікаційний номер, символіку. 
1.4. Засновником Центру є Броварська міська рада. Центр підпорядкований 
управлінню освіти Броварської міської ради. 

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти, науки молоді і 
спорту України, рішеннями центральних органів виконавчої влади, 

Броварської міської ради, 'Сі виконкому, а також цим Статутом. 

1.6. Центр забезпечує організацію змістовного дозвілля дітей та юнаuтва 
міста відповідно до здібностей, обдарування та стану здоров'я вихованців, 

шляхом надання їм знань, формування вміннь та навичок за інтересами, 

забезпечення потреби особистості у ТВОРЧІИ самореалізаЦIІ та 

інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, підготовку до активної 

професійної та громадської діяльності, створення умов для їх соціального 

захисту. 

1.7. Центр є складовою частиною системи безперервної освіти і здійснює 

навtІаННЯ і виховання дітей у позаурочний час та вихідні дні. 

1.8. Центр організовує роботу з вихованцями за такими напрямами 

позашкільної освіти: 

- художньо-естеПIЧНИЙ; 
- гуманітарний; 
- фізкультурно-спортивний; 
- туристсько-краєзнавчий; 
- соціально-реабілітаційний. 

1.9. Завданнями Центру є: 

-створення оптимальних умов для творчого, інтелепуальноro, 

духовного і фізичного розвитку вихованців; 

-пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих дітей, 

-виховання почуття патріотизму, любові до України, поваги до 

народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, а також інших націй і народів; 

-розвиток творчої ініціативи і суспільної апивності; 

-сприяння формуванню національної свідомості, апивної громадської 

позиції; 

-організація змістовного дозвілля підростаючого покоління; 

-профілактика бездоглядності та правопорушень; 

-пропаганда здорового способу життя, запобігання впливу на свідомість 

дітей інформації негативного спрямування. 



1.10. \'10ва навчання і виховання у Центрі відповідно до Конституції УкраїНІ! 

- українська. 
1.11. Центр має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і 

особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем 
в суді та господарському суді. 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Центр проводить: 
-навчально-виховну; 

-інформаційно-методичну; 

-організаційно-масову; 

-навчально-тренувальну та спортивну роботу. 

2.2. у Центрі створені і діють наступні відділи: 

-художньо-естетичний відділ; 

-відділ гуманітарних програм для дітей та молоді; 

-спортивно-краєзнавчий відділ. 

2.3. Художньо-естетичний відділ поєднує творчі об'єднання: 
- вокально-хореографічного і театрального мистецтва; 

- образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. 

Структуру відділу складають: творчі майстерні вокалу, гуртки 

музичного розвитку, хореаграфічні гуртки, театральні студії, гуртки 

образотворчого мистецтва, творчі майстерні декоративно-ужиткового 

мистецтва, студії дизайну та інші гуртки та секції. 

2.4. Спортивно-краєзнавчий відділ об'єднує в собі гуртки: фізкультурно

спортивного та туристсько-краєзнавчого напрямків роботи. 

2.5. Відділ гуманітарних програм поєднує ТВОР'lі об'єднання: 

- школу інтелектуального розвитку дитини; 
- юнацький центр. 

Структуру відділу складають гуртки: інтелектуального розвитку дітей 

дошкільного віку, юнацьке інформаційне агенство, гурток по роботі з 
психологом, юнацьке об'єднання з правової освіти, юридичний 

консультпункт. 

2.6. Центр працює за річним планом роботи, погодженим із управлінням 

освіти Броварської міської ради. 

2.7. Навчально-виховний процес Центру ЗДJиснюється за типовими 

навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними 

органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, 

затвердженими управлінням освіти, виходячи з інтересів і нахилів 

вихованців, особливостей соціально-економічного, культурного розвитку 
міста, потреб батьківського контингенту, які педагогічний колектив Центру 

розробляє самостійно на підставі нормативно-методичних документів. 

2.8. Навчальні програми можуть бути однопрофілыlми,' комплексними і 

такими, шо передбачають індивідуальне навчання вихованців та навчання у 
групах або об'єднаннях. Залежно від Сl1ецифіки діяльності гуртка навчання 

проводиться від одного місяця до кількох років. 
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2.9. Експерименталші навчальні план!! складаються з урахуванням 

ТИІІОВОГО наВЧaJlЬНОГО плану. 

2.10. Центром передбачено індивідуальне навчання вихованців та 

індивідуальна робота з дітьми-інвалідами. 

Індивідуальне навчання з обдарованими дітьми проводиться відповідно 

до порядку, затвердженого Міністерством осві-и і науки, молоді та спорту. 

Індивідуальне навчання з дітьми-інвалідами орган ізовується за 

бажанням вихованців та батьків або осіб, які їх замінюють, і може 

проводитись у приміщенні Центру, домащніх умовах, лікувапьному закладі 

тощо. 

Підставою для організації індивідуального навчання з дітьми

інвалідами є: заява батьків або осіб, які Їх замінюють, довідка лікувального 

закладу, наказ директора. Тривалість занять визначається наказом директора 

на підставі довідки лікаря. 

2.11. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих 
об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих об'єднань) у Центрі 

становить, як правило, І О - 15 вихованців. 
2.12. Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань 

установлюється директором Центру залежно від профілю, навчальних планів, 

програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального 

процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 25 
вихованців. 

2.13. Навчально- виховна робота в Центрі забеспечується діяльністю: 

Гуртків 

-це об'єднання вихованців відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до 

конкретного виду діяльності з урахуванням Їх віку, психофізичних 

особливостей, стану здоров'я.-

Груп 
- це складова гуртка або іншого творчого об'єднання одного профілю. 

Секцій 

- це об'єднання вихованців для проведення дослідницької, пошукової та 

експериментальної роботи з різних проблем науки, техніки, мистецтва, а 

також за спортивно-технічним, туристська-краєзнавчим або ІНшими 

напрямами діяльності. 

Студій 

- це об'єднання вихованців з різних видів або жанрів мистецтва: музичного, 

вокально-хорового, театрального, хореографічного. фольклорного, 

фольклорно-етнографічного, акторського, образотворчого, декоративно

ужиткового, кіно-відео-фотоаматорського, літературно-творчого, 

композиторського та інше. 

2.14. Заняття проводяться як зі складом однієї групи, так і, за потреби, зі 

складом усього творчого об'єднання. 

Заняття з вихованцями І-го року навчання усіх напрямків проводиться 

з розрахунку 3-4 академічні години на тиждень, а 2-го року навчання та 
lІаступних -- 4-6 академічних годин. 
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2.15. Прийом до Центру може здійснюватися протягом навчального року (по 
закінченню КОМl1лектування гуртків, груп та інших ТВОРЧІІХ об'єднань) за 

бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на 

безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються 

Центром. Прийом вихованців до Центру здійснюється на підставі заяви 

батьків a~o осіб, які їх замінюють. 

Для зарахування учнів до спортивних, спортивно-технічних, 

туристських, хореографічних об'єднань та гуртків потрібна довідка 

медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у 

зазначених гуртках. 

2.16. До Центру зараховуються вихованці віком від 5 до 21 років. 
2.17. Навчально-виховний процес у Центрі здійснюється диференційовано 
(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців, з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, 

гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальне заняття, 

конференція, семінар, курси, читання, вікторина, концерт, змагання, 

навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція та ін. 

На час спільних занять усього творчого об'єднання (репетиція, 

змагання, екскурсія, концерт, похід тощо) перерва визначаЄТhСЯ за розсудом 

керівника об'єднання. 

2.18. Навчальний рік у Центрі починається І вересня. 

2.19. КО:vlплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється 
у період з І до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, 
групи або іншого творчого об'єднання Центру. 

2.20. Тривалість навчального року в Центрі встановлюється Міністерством 
освіти і науки, молоді та спорту або іншим центральним органом виконавчої 

влади, до сфери управління якого належить Центр, за погодженням з 

Міністерством освіти і науки молоді та спорту. 

2.21. У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр може працювати за 
окремим планом, затвердженим директором закладу. 

2.22. Центр створює безпечні умови навчання, виховання та праці. 
2.23. Тривалість одного заняття в Центрі визначається навчальними планами 
і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого 

навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців: 

віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 
старшого віку - 45 хвилин. 
Розклад складається згідно з навчальними планами, але педагогічне 

навантаження керівника не повинно перевишувати 6 академічних годин за 
день з обов'язковими 15-хвилинними перервами через кожні 45 хвилин 

роботи ( 30 хв., 35 хв.), які враховуються в його робочий час. 
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2.24. ГУ.РТКИ, групи та iНlpi творчі об'єднання Центру класифікуються за 
Трьома рівнями: 

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на 
загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх 

здібностей та обдарувань, прищепЛення інтересу до творчої діяльності; 
основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси 

вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та 

навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації; 

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і 
обдарованих вихованців, учнів і слухачів. 

Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи 

діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, Їх чисельний склад, 

обирається програма. 

2.25: Центр може організовувати проведення на своЯf, навчально-виховній 
базі виробничої та педагогічної практики учнів і сту_ів загальноосвітніх, 
професійно-технічних і вищих навчальних закладів. 
2.26. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, г,руп та інших творчих 
об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 

закладів, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, вищих 
навчальних закладів, наукових установ, на базі спортивних будівель і 
стадіонів відповідно до укладених угод із зазнfЧеними закладами та 

установами. 

2.27. Щентр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на 
удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та 
інших творчих об'єднань. 

2.28. у центрі функціонують методичні об'єднання та відділи, що 
охоплюють учасників навчально-виховного процесу ~a спеціалістів певного 

професійного спрямування. 

Методичні об'єднання у Центрі створені дпя координації науково

методичної, організаційної та практичної діяльності закладу з питань 
здобу1ТЯ вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами. 

Відділи у центрі створені дпя об'єднання груп одного або кількох 

споріднених напрямів. 
2.29. З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі 
можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять 
педагогічні працівники та інші учасники навчально-виховного процесу. 
2.30. Центр може створювати відповідиі підрозділи для. підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. 
Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за 

іншими організацlИНИМИ формами. На підставі відповідних угод Центр 
може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колекгивам, 
навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським 

організаціям. 
2.31. Центр з мстою визначення рівня практичної підготовки вихованців 
проводить організаційно-масову роботу у формі конференції, концерту, 
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змаг.ання~ походу, екскурсії, експедиції, нав~ально-тренувалЬ!іОГО збору та в 
інших формах. 
2.32. Виriyскникам ЦентРу, які в установленому 

кваліфікаційні іспити, видаються відповідні докумеити 

порядку склали 

про позашкільну 
освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та 
спорту. 

Зразки документів про позашкільну освіту затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету. 

3. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Учасниками навчально-вихоВJlОГО пр·оцесу в Центрі є: 
-вихованці; 

-директор; 

-заступник директора позашкільного навчального закладу; 

-педагогічні працівники; 

-психолог; 

-спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу; 

-батьки або особи, які їх замінюють; 
-представники підприємств, установ та організацій, які беруТь участь у 

навчально-виховному процесі. 

3.2. Вихованці Центру мають гарантоване державою право на: 
-здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів; 

-добровільний вибір позашкільного навчального закладу та виду 
діЯЛbJiості; 

-навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях в 

одному позашкільному навчальному закладі; 

-безпечні та нешкідливі умови навчання та праці; 

-користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною базою Центру; 

-участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 
конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах 

та інших масових заходах; 

-представлення в органах громадського самоврядування Центру; 

-вільне вираження поглядів, переконань; 

-захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують 
їх права, принижують честь і гідність. 

3.3. Вихованці Центру зобов'язані: 
-оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 
-підвищувати загальний культурний рівень; 

-дотримуватися морально-етичних норм; 

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 
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-бережливр ставитися до державного, громадсркого і особистоГQ майна; 

дотримуватися вимог Статуту.-

~.4 . .Педагогічні працівники Центю'мають право на: 
-внесення керівництву Центру та органам управління освітою 

пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процессу; 
-подання на розгляд керівництву Центру та педагогічної ради 

пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців; 
-застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього 

трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі; 

-вибір форм піДВl;iщення педагогічної кваліфікації; 

-участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 
самоврядування Центру, в заходах, пов'язаних 'з організацією 

навчально-вих<1ВНОЇ роботи; 

-проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, 

ПОШУКОВ0Ї роботи; 
-вибір педагогічно обrpунтованих форм, M~B, засобів роботи з 
вихованцями; 

-захист професійної честі, гідності відповідно до 'законодавства; 
-соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих 

результатів у виконанні покладених на них завдань; 
-об'єднання у професійні спілки, участь в іншЦ}( об'єднаннях громадян, 

о діяльність яких не заборонена законодавством. 

3.5. Педагогічні працівники Центру зобов'язані: 
.. -виконувати навчальні плани та програми; 
-надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців; 

-сприяти ро.3виткові інтелектуальних і творчйх здібностей, фіЗ!іЧНИХ 
якостей вихованців, відповідно до їх задатюв та запитів, а також 
збереженню здоров'я; 

-визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти вихованців, 
вибирати адекватні засоби Їх реалізації; 

-здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями 

морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового 

розпорядку Центру, вимог інших документів, що регламентують 

організацію навчально-виховного процесу; 

-дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, 
захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 

-виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 
моралі; 

-берепи здоров'я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати 
здоровий спосіб житгя; 

-виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних 
традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України; 
-постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 
загальну і політичну культуру; 

7 



-веСТ!f докхментацію, пов'язану з виконанняt;t по~ових оБQ.В'ЯЗків 
(журнали, плани роботи тОщо); 
-виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
-дотримуватися вимог даного Cтaтyry, виконувати правила 

внугрішнього розпорядку та посадових обов'язків; 
-брати участь у роботі педагогічної ради Центру; 

-виконувати накази і розпорядження директора закладу, органів 

державного управління, до сфери управління яких належить заклад. 
3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань працюють 
відповідно до розкладу занять, затвердженого директором Центру. 

3.7. Обсяг педагогічного навантаження визначаєгься директором Центру 
згідно з ;JаконоД8ВСТВО~ і затверджуєгься управлінням освіти;' 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 
програмами, що передбачаєгься навчальним планом, у разі вибутгя 'або 
зарахування вихованців Центру протягом навчального року або за 
письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 
про працю. 

3.8. Не доnyскаєгься відволікання педагогічних працівників від виконанЮІ 
професійних обов'язків, крім випадків, передбачених законодавством. 
3.9. Педагогічні працівники Центру підЛягають атестації, як правило, один 
раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством 
освіти, науки, молоді та спорту. 

3.10. Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право: 
-обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 
громадського самоврядування Центру; 

-звертатися до органів управління освітою, керівника ~ Цeнтp~ та 
органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання 

та виховання дітей; 

-приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності 

Центру; 

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організаЦll 
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 
Центру; 

-захищати законні інтереси вихованців в органах громадського 
самоврядування Центру та у відповідних державних, судових органах. 

4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 

4.1. Керівництво Центром здійснює його директор, яким може бути тільки 
громадянин УкраїIІИ,ЩО мас ВИЩУ педагогічну освіту, чи стаж роботи на 
посаді директора ПOJашкі~'1ЬНОГО закладу llе менш як три роки, успішно 
пройшов підготовку та атс(.'тацію керівних кадрів освіти в llОрЯДКУ, 

встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту. 



4.2. Директор Центру призначається. на посаду і звільняється з посади 

управлінням освіти, а заступник директора - теж управлінням освіти, але за 

поданням директора Центру. 

Призначення на посаду та.звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників Центру здійснює директор Центру. 

4.3. Директог Центру: 
-здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового 

рівня працівників; 

-організовує навчально-виховний процес; 

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів програм, 

якістю знань, умінь та навичок вихованців; -створює' належні умови 

для здобуття вихованцями позашкільної освіти; 

-забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно

гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

-розпоряджається в установленому порядку майном коштами 

навчального закладу; 

-організовує виконання кошторису доходів і видатків навчального 

закладу, укладає угоди з юридичними та фізичними особами, в 

установленому порядку відкриває рахунки в установах банків або 

органах Державного казначейства; 

-установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам наВ'lального закладу відповідно до законодавства; 

-представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та 

організаціях і відповідає перед засновником за результати діяльності 

закладу; 

-дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та 

організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально

виховному процесі; 

-забезпечує право вихованців, учнів і слухачів на захист від будь-яких 

форм фізичного або психічного насильства; 

-видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; 

-застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників навчального закладу; 

-затверджує посадові інструкції працівників Центру. 

4.4. Директор Центру є головою педагогічної ради - ПОСТlИно діючого 

колегіального органу управління позащкільним навчальним закладом. 

4.5. Педагогічна рада Центру: 
-розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, 

тренувальної, виховної, організаційно-масової та інформаційно

методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп 

та інщих творчих об'єднань, а також питання дотримання санітарно

гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 
-розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального 

закладу, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань; 
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-визначає заходи шодо f!ідвншення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки 

передового педагогічного досвіду; 

-створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за 

напрямами роботи; 

-порушує клопотання про заохочеfГ]Я педагогічних праціВНlІків тощо. 

4.6. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб Центру. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не 

може бути менше ніж два на рік. 

4.7. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори 

(конференція) колективу. 

У період між загальними зборами (конференціями) діє рада Центру, 

діяльність якої регулюється Статутом цього закладу. 

У Центрі за рішенням загальних зборів (конференції) або ради Центру 

можуть створюваТIІСЬ і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський 

комітети, а також комісії, асоціації тошо. 

5. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ 

5.1. Фі нансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до 
законодавства та Статуту Центру. 

5.2. Основним джерелом фінансування навчально-виховної та господарської 
діяльності, соціального розвитку колективу Центру є кошти бюджету міста. 

Фінансування Центру може здійснюватися також за рахунок додаткових 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального 
закладу є: 

-кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, та у порядку, 

встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту, за 

погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; 

-кошти гуманітарної допомоги; 

-добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, організацій та окремих громадян; 

-кредити банків; 

-інші надходження. 

Кошти, отримані Центром з додаткових джерел фінансування, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої його Статутом. 

5.4. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 
право: 

-самостійно розпоряджатися коштами господарської та інщої 

діяльності відповідно до його Статуту; 

-користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований; 

10 



- розвиваТIІ власну матеріальну базу, мережу гуртків, ТВОрЧ~1Х 

об'єднань; 

-володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Статуту; 

-виконувати інші дії, шо не суперечать законодавству та цьому 

Статуту. 

Матеріально-технічна база Центру включає: примішення, споруди, 

обладнання, засоби зв'язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, шо 

перебуває в його користуванні. 

Для проведення навчально-виховної роботи, навчально-тренувальної та 

спортивної роботи Центру надаються в користування (оренду) спортивні 

об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових 
умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування (оренду) 

визначається Броварською міською радою відповідно до законодавства. 

5.5. Майно Центру може вилучатися засновником лише за умови подальшого 
використання цього майна та коштів, отриманих від його реалізації на 

розвиток позашкільної освіти в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

5.6. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності у Центрі 

здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами. 

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ В РАМКАХ 
МІЖНАРОДНОГО СПlВРОБІТНИЦТВА 

6.1. Центр 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, брати участь у міжнародних заходах. 

6.2. Центр має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати 
прямі зв'язки з органами управління освітою, навчальними закладами, 

науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими 

об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку. 

7.ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРУ 

7.1. Державний контроль за діяльністю Центру здійснюють Міністерство 
освіти, науки, молоді та спорту, Головне управління освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації, управління освіти Броварської міської 

ради. 

7.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Центру є 

державна атестація позашкільного навчального закладу, яка проводиться не 

рідше ніж один раз на 10 років у порядку, встановленому Міністерством 
освіти, науки, молоді та спорту. 

]] 



8. ПОРЯДОI\ JНКВlДАЩЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1. Реорганізація та ліквідація Центру здійснюється за рішенням Броварської 
міської ради у відповідності з чинним законодавством. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗI'~lН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється в тому ж порядку, 
що і прийняття цього Статуту. 

Міський голова I.В.Сапожко 
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