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РІШЕННЯ 

Про зміну назви центру дитячо- юнацьких клубів 

та затвердження нової редакції 
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місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії з 

питань освіти, науки, культури та релігії, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити назву центру дитячо-юнацьких клубів на центр дозвілля і 

ТВОРЧQсті «Тріумф» 

2. Затвердити нову редакцію Статуту центру дозвілля і творчості 

«Тріумф» 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожко 
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І. 3ЛГЛЛЬlil ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Центр дозвілля і творчості «Тріумф» (скорочена назва - ЦДТ «Тріумф»), 
далі Центр - це компле>ксний позашкільний навчальний заклад, який 
належить до комунальної власності територіальної громади міста. 
І.:'. Юридична адреса Центру: 07400, Україна, КиїВСblГ: 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, їі виконкому, а також цим Статутом. 

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

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

забезпечення потреби особистості у ТВОРЧІИ самореапізаЦlI та 

інтелектуапьному, духовному і фізичному розвитку, піДГОТОВI\)' до активної 

професійної та громадської діяльності, створення умов для їх соціального 
захисту. 

1.7. Центр є складовою частиною системи безперервної освіти і здійснює 

навчання і В~lховання дітей у позаурочний час та вихідні дні. 

1.8. Центр організовує роботу з виховаНЦЯМ~1 за такими напрямами 

позашкільної освіти: 

- художньо-естетичний; 
- гуманітарний; 
- фізкультурно-спортивний; 
- туристсько-краєзнавчий; 
- соціапьно-реабілітаціЙниЙ. 

1.9. Завданнями Центру є: 

-створення оптимальних умов дЛя творчого, інтелектуального, 

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 ініціlrГИВИ і суспільної активності; 

-сприяння формуванню національної свідомості, активної громадської 

позиції; 

-організація змістовного дозвілля підростаючого покоління; 
-профілактика бездоглядності та правопорушень; 
-пропаганда здорового способу життя, запобігання впливу на свідомість 

дітей інформації негативного спрямування. 
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1.10. Мова навчання і виховання у Центрі відповідно до Конституції У країни 

- 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. ОРГ АНIЗАЦlЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

2.1. Центр проводить: 
-навчально-виховну; 

-інформаційно-методичну; 

-орган ізаці й но-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 рОЗВ.IТКУ, хореаграфічні гуртки, театральні студії, гуртки 
образотворчого мистецтва, творчі майстерні декоративно-ужиткового 

мистецтва, студії дюайну та інші гуртки та секції. 

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

спортивного та ТУР.lстсько-краєзнаВLЮГО напрямків роБОТI·I. 

2.5. Відділ гуманітарних програм поєднує творчі об'єднання: 
- школу інтелектуального розвип,у щпини; 
- юнацький центр. 

Струпуру 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 здійснюється 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. НаВ'I3.і1ьні програми можуть бути однопрофільними, комплексними і 
таКИМIІ, що передбачають індивідуальне навчання вихованців та навчання у 

групах або об'єднаннях . .залежно від специфіки діяльності гуртка навчання 
ПРОВОДІІТЬСЯ від одного місяця до кількох років. 
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2.{J, Еf:СfН,:РН\IСIІЛ\ЛІ.llі fI<:tг,чаІfI,Ні ШІШІІІ Сl;лаД<:tЮН,СЯ У!JC\хуваНШIМ 

ПІГЮВОГО Ш\ВЧшIЬНОГ() плану, 

2.10. Центром передбачено індивідуальне навчання вихованців та 

індивідуальна робота з дітьми-інвалідами. 

IндивіцУC1Jlьне навчання з обдарованими дітьми ПрОВОЩПЬ~>І відповідно 

до порядку, затвердженг;о Міністерством освіти і науки, молоді та спорту. 

Індивідуальне навчання з дітьми-інвалідаl\Ш організовується за 
бажанням вихованців та батьків або осіб, які їх замінюють, і може 

проводитись у приміщенні Центру, домашніх умовах, ліКУВfulЬНОМУ закладі 
тощо. 

Підставою для організації індивідуального навчання з дітьми

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

:закладу, наказ директора. ТРИВC1Jlість занять визначається наказом директора 

на підставі довідки лікаря. 

2.11. Середня наповнюваність гуртків, груп, сеlщій, студій та інших творчих 
об'єднань (nC1Jli - гуртків, груп та інших творчих об'єдн<:tнь) У Центрі 

становить, як правило, І 0- 15 вихованців. 
2.12. Наповнюваність окремих гуртків. груп та інших творчих об'єднань 

устаНОВ"1ЮЄТЬСЯ директором Центру залежно від профілю, наВ'lаЛЬНI1Х планів, 

програм та можливостей організації наВЧC1J1ЬНО-ВI1ХОВНОГО. тренувального 

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

2.13. НаВtlально- виховна робота в Центрі забеспечується діяльністю: 

Гуртків 

- це об'єднання вихованців відповідно до їх нахилів, здібностей, інтересів до 
конкретного виду діяльності з урахуванням їх вік), пснхофізнчних 

особливостей, стану здоров' я. 

Груп 

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

Секцій 

- це об'єднання вихованців для проведення дослідницько'і, пошуково'і та 

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

також за спортивно-технічним, туристсько-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 ГРУШІ, так і, за потреби, зі 
складом усього творчого об'єднання. 

Заняття з вихованцями І-го року mш'rання усіх напрямків проводиться 
3 розрахунку 3-4 академічні години на тиждень, а 2-го року навчання та 

настуГІНИХ - 4-6 академічних ГОДНН. 
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2,1:;. іIРіlіі,)!'.' ~Il) !.lt:flTPY :'1";';1:' ~.'ljП';НI"""111IСЯ ІІР,,-:яїом і!(I[JЧНJН,IІО[(} po~!, (1:0 
:зао:іlіЧ"flflЮ КLJ!\lІl!Іс"г)'uаlіIlЯ іННI,і[;, "РУІІ та i,lWIIX 'іIJорЧfl,\ 06'синань) за 
бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які ЇХ замінюють, як на 
безконкурсніи основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються 
Центром. Прийом внхованців до Ці"нтру здійснюється на підставі заяви 
батьків або осіб, які 'іХ замінюють, 

Для зарахування учнів до СПОРТИВШІХ, спортивно-техн іЧНІІХ, 
туристських, хореографічних об'єднань та гуртків потрюна довід"а 
меЩIЧIЮГО закладу про відсутність у них ПРОПfПо"азЮfЬ для занять у 
зазначених гуртках. 

2.16. До Центру зараховуються вихованці віком від 5 до 21 років. 
2.17. НавчалНIО-ВИХОВНИfl процес у Центрі здійснюється диференціі10В,ШО 
(відповідно до індивідумьних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 
вихованців. :! урахуванням '1\ віку, психофіЗll'lНИХ особливостей, стану 
здоров'я) 1 використанням різних організаційних форм роб0НІ: '!аняття. 
гурткова робота. клубна робота, урок, лещія, інднвідуальне заняття, 
конференція, ce~liHap. курси, читання, вікторина, кониерт, змагання. 
наВ'lзльно-тренувальні заняття, рспетиuія. похід, екс"урсія, експедиція та ін. 

На час спільних занять усього творчого об'єднання (репепшія. 
змагання. екскурсія. концерт, похід тошо) перерва вюначається за РО'3судом 
кеrівнио:а об'єднання. 
2.18, НаВ'Iа;JЬННЙ рік у IJelfTpi ПОЧlІнається І вересня. 
2.19. Комплектування ГУРТl\ів, груп та іншнх ТВОРЧІІХ оо'єднань здіГIСНЮЄТl,СЯ 
у період з ] до 15 вересня, ЯЮIі1 вважається роБОЧI'IМ "асо", керіВНІІка гуртка, 
гру тІ або іншого творчого об'єднання Центру. 
2.20. ТРlІва.nість навчального року в Центрі встановлюється \'lіністеРСТВОI\1 
щ;вітн і H<lYKH, МО;lоді та спорту а60 іншим центральним органо'\/ ВI'lконаВ'IО'I' 
влади, до сферн управління якого належить Центр, за погодженням з 
Міністерством освіти і науки молоді та спорту, 
2.2 І. У канікулярні, вн.\ідні та святкові дні Центр може працювати за 
окремим планом, затвердженим директором за"ладу, 
2.22. Центр створює безпечні умови навчання, виховання та праці, 
2.23, Тривалість одного заняття в Центрі визначається навчальними планами 
і програмами 3 урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого 
навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців: 

віком від 5 до 6 років - зо хвилин; 
віком від 6 до 7 років - З5 хвилин; 
старшого віку - 45 хвилин, 
Розклад складається згідно з навчальними планами, але педагогічне 

навантаження керівника не повинно переВlІшувати 6 академічних годин за 
день з обов'язковими 15,хвилинними перервами через кожні 45 ХВИЛИН 
роботи ( зо хв., 35 хв,), які враховуються в його робочий час. 
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2.24, ГННЮі, І'РУІІІІ та i!illii [';)(ІI)чі (1l)'f'ДIШflНЯ l,lCIII'py КІIНСllфі "уюл,сищ 

трьома рівнями: 

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на 

загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, ВlІявлення їх 
здібнос·. ~й та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої ",іяльності; 

основний рівень - творчі r5'єднання, які розвивають інтереси 
вихованців, учнів і слухачів, дають 'ім знання, практичні уміння та 
навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації; 
вlllций рівеllЬ - творчі об'єднання за' iHTepeca~НI для здібних і 

обдарованих вихованuів. учнів і слухачів. 
Відповідно до рівня класифікацїі визначаються мета перспеl\ТИВИ 

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

обирається програма. 

2.25. Центр може організовувати проведення на CBOI~I навчалЬНО-ВИХОВНІ~1 
базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів загальноосвітніх, 
професійно-технічних і ВИЩІ,ІХ навчальних закладів. 

2.26. Иентр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших ТВОРЧИХ 
об'єднань у прш.lіщеннях загальноосвітніх, професійно-те,хнічних наВ'І3ЛЬНИХ 
закладів. навчально-виробннчих комбінатів, підпрнємств. організацій. ВИЩІ,ІХ 

навчаль~их закладів, наукових установ. на оазІ спортивних будівель і 

стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та 

установами. 

2.27. Центр ПРОВО!lИТЬ інФормаційно-методичну роботу. спрямовану на 
удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків. груп та 
іНШ~IХ творчих об'єднань. 

2.28. у Центрі функціонують методичні об'єднання та віддіnи. що 

охоплюють учасників навчально-виховного проuесу та спеціалістів певного 

професійного спрямування. 

Методичні об'єднання у Центрі створені Д.'lЯ координації науково

методичної, організаційної та практичної діяльності закладу J питань 

здобуття вихованцями позашкільної освіти за різними напрямами. 
Відділи у Центрі створені для 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 відповідні підрозділи для піДВ~lщення 

кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи. 
Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за 

іншими організаційними формами. На підставі відповідних угод Центр 

може надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, 

наВ'lальющ закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським 
організаціям. 
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il-IШflХ формах. 

2.32. Вflllускнш;ам Центру, які в установленому порядку СКЛaJ1f1 

квміфікаційні іспити, видаються відповідні документи про позашкільну 
освіту в порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та 

спорту. 

ЗраЗКfl документ'в про позашкільну освіту затверджуються КабінеТlIМ 

Міністрів УкраїНfl. 
Виготовлення документів про позашкільну освіту здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету. 

3. УLlАСНИК". НА8L1АЛЬНО-ВИХО8IЮГО ПРОЦЕСУ 

3.1. У'lаснш,ами навчально-виховного процесу в Центрі є: 
-ВflховаНtiі; 

-днректор; 

-заступник ДІІректора позашкільного навчального :Jакладу; 

-педагогічні працівники; 

-психолог; 

-спеціалісти. зап)'чені до навчалЬНО-ВfIХОВIЮГО процесу; 

-батьки або осоБІ-І, які їх ·.шмінюють; 

-предстаВНИЮ'1 підприємств. YCTaHO~ та органі:щціі1, які беруть участь у 
навчально-виховному процесі. 

3.2. Вихованці Центру "'ІШОТЬ гарантоване державою право на: 
-здобутгя позашкільної освіти відповідно до ЇХ здібностей. обдарувань. 

уподобань та інтересів; 

-добровіЛЬНI'IЙ вибір позашкільного навчального -закладу та ВI.щу 

діяльності; 

-наВ'lання 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: 

-оволодіllflТlf знаннями, вміННЯМIt, ПРnКТl1чнttМtt наВIf'lКflМIt; 

-підвнщуваПI загалЬЩІЙ культурний рівень; 

-ДОТРflМУВflТІIСЯ моралыl-етII'Iннхx норм; 

-бРnТIІ llОСIІЛl.ну учасТІ, у pi~HIIIX flllЩIХ трудової дія,н,f-lOсті; 
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дотримуватися вимог (;татуту. 

3,... Педагогічні праuіВНИІ\ІІ Центру мають право на: 
-внесення керівництву Центру та органам управління освітою 
пропозицій шодо поліпшення навчально-виховного процессу; 

-подання на розгляд керівництву Цент;'у та педагогічної ради 

пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців; 
-застосування СТЯf'нень до ТИХ, хто порушує правила внутрішнього 

трудового розпорядку, шо діють у навчальному закладі; 

-вибір форм піДВflшення педагогічної кваліфікації; 
-участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, і НШflХ органів 
самоврядування Центру, в заходах, пов'язаних з організацією 

навчально-виховної роботи; 

-проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, 

пошукової роботи: 

-вибір педагогічно оогрунтоваЮIХ форм, методів, засобів роооти з 
ВflховаНЦЯ~НI; 

-заХflСТ професііlної честі, гідності відповідно до законода вства: 

-соціальне та матеріальне заохочення :за досягнення вагомих 

результатів у виконанні покладених на них завдань; 

-об'єднання у професійні спіЛКІІ. участь в інших оо'єднаннях громадян. 

діяльність ЯКИХ не заборонена законодавством. 

3.5. Педагогічні праціВНlll\І1 ЦеНТРУ30О0в'язані: 
-ВІ-! конувати навчальні плани та програми; 

-надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 
позашкільної освіти д1lференuіЙовано. відповідно до іНШlвідуаЛЬНllХ 

~1О"'ЛlІвостей, інтересів, нахилів. здібностей вихованців; 

-СПРІІЯТИ розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних 
якост~й вихованців, відповідво до їх задатків та запнтів, а також 

збереженвю здоров'я; 

-визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти BflxoBaHtiїB, 
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; 
-берегти здоров'я вихованців, захищаТl1 їх інтереси, пропагувати 

здоровий спосіб життя; 
-Вl1хов)'оати повагу до батьків, жінки, старших за віком. до народних 

траДlщій та звичаїв, духовних і КУЛЬТУРНИХ надбань народу У країни; 

-1l0стіПIІ() ГlіПВНlUувати IІрофесіЙНllЙ ріВСІIЬ, педагогічну '\lafkrcpflicТb, 
:lагаJII,НУ і поліЛl'lНУ культуру; 
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(журнали, IUlаН~1 роботи тощо); 

-виховувати осоБИСТІІМ прикладом і настановами повагу до державної 

символіки. принципів загальнолюдської моралі; 

-Д"тримуватися вимог даного Статуту, ВИКОI-':'вати правила 
внутрішнього розпорядку Т1 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 вюна'IaЄТЬСЯ директором Центру 

згідно з законодавством і затверджується управлінням освіти. 
Перерозподіл педагогічного навантажеНflЯ протягом навчального року 

можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 

програмами, шо передбачається навчальним планом. у разі вибуття або 

зарахування вихованців Центру протягом наВ'lального року або за 

письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства 

про працю. 

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від вш.;онаШIЯ 
професійних оаов'язків. крім випадків. передбачених заКОflOдавством. 

3.9. Педагогічні праціВНИКIІ Центру підлягають атестації, як правило, ОШІН 
раз на п'ять РОl,ів відповідно до порядку, встановленого !\nністерством 

освіти. науки. молоді та спорту. 
3.10. Батьки виховаНl1ів 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 Центру та 

органів громадського самоврядування цього закладу "3 питань навчання 

та виховання дітей; 
-приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності 

Центру; 

-брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 
Центру; 

-захищати законНІ Інтереси вихованців в органах громадського 
самоврядування ЦеНіРУ та у відповідних державних, судових органах. 

4. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 

4.1. Керівництво Центром здійснює його директор, яким може бути тільки 
громадянин України, що має вищу педагогічну освіту. чи стаж роботи на 
rюсаді директора ГЮЗШlll,ільног() закладу не менш як три рОКІ!, успішно 

пройшов підготовку та атестацію I\сріШIШ( кадрів освіТІ! в ГlОРЯДl'у. 
встановленому Міністсрстном освіти, наУЮI, молоді та СIlОРТУ. 
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поданням директора Центру. 

Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та іНШ~IХ 

праціВНfII(ів Центру здійснює директор Центру, 

4.3. Директор Цеп тру: 
-здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональнвй дООIР 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 6езпеl\Н; 

-розпоряджається в устаноюеному порядку маЙНО~1 

наВ'lального закладу: 

коштами 

-організовує виконання кошторису ДОХО..1ів і видатків навчального 

закла.!JУ, укладає УГОдІІ з ЮРИДИЧНИМІІ Тіl фіЗИЧНlІ:vIИ особами. в 

УСЛlновленому ПОРЯ.JІ\)' віш;риває рахунки в установах 6аНІ\ів а60 

органах Державного казначейства; 

-установлює надбав"и. доплати, прем ії та надає матеріапьну ДОПОІ\ЮГУ 

праuіВНllка:>1 навчального за"ладу відповідно до заі\онодавства; 

-представляє навчальний заl\лад в усіх підприємствах. установа.'\ та 

організаціях і відповідає перед заСНОВНИКОil-l за результати діяльності 

закладу; 

-дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчи:\ сп ілок, 

праuіВНИl\ів культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та 

організацій, інши:\ юридичних або фізичних осі6 у навчально

виховному процесі; 

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

форм фізичного а60 психічного насильства; 

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

-застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до 

працівників навчального закладу; 

-затверджує посадові інструкиії працівників Центру. 

4.4. Директор Центру є головою педагогічної ради - постійно діючого 
колегіального органу управління позашкільним навчальним закладом. 

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

тренувальної, виховної, орrанізаЦlино-масової та інформаційно

методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків. груп 

та інших творчих об'єднань, а також питання ДОТРlІмання санітарно

гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки. охорони праці; 

-розробляє пропозиції щодо. ,ШJліпшення діяльності наВЧ~l!,fIOIО 

заl;ладу, утворення НОВІІХ гуртків. груп та інших творчих об'єднаНІ.; 
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Вlіроваджt:ння у навчально-виховний ІІРОЩ:С ДОl:НПIСНЬ lІауки і 

передового педагогічного досвіду; 

-створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за 
f,dпрямами роботи; 

-порушує кл потання про заохочення педагогічних працівників т :що. 

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 

(конференuія) колективу. 

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

діяльність якої регулюється Статутом цього закладу. 

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

можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський 

комітети. а також ком ісії, асоціації тощо. 

S. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА і\IАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БА'3А ЦЕНТРУ 

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

5.2. Ос.:НОВН"'М джерелом фінансування навчально-виховної та господарської 
діяльності, соuіального розвитку колективу Центру є кошти бюджету міста. 

Фінансування Центру може здіflснюватися також за рахунок додаткових 

джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів позашкільного навчального 
заклад) 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; 

-інщі 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 іншої 

діяльності відповідно до його Статуту; 

-користуватися безоплатно земельними ділянками, на ЯЮІХ він 

розташований; 
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- РОЗВІІваПІ власну матеРI,IЛЬНУ оазу, мережу гуртКІВ, ТIJОРЧІІХ 

об'єднань; 

-володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до 
законодавства та Статуту; 

-виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому 

Статуту. 
Матеріально-технічна база Центру включає: приміщення, споруди, 

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

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 СПlВРОБПНИЦТВА 

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, браНІ 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. 
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8. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЇ 

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

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОГНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

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

Міський голова I.В.Сапожко 
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