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1. Загальні положення 

1.1. « Центр дитячо - юнацьких клубів» ( надалі ЦДЮК) - це 
комплексний позашкільний навчальний заклад, засновником якого є 
Броварська міська рада, і який належить до комунальної власності 
територіальної гро маци міста. 

12. « Центр дитячо - юнацьких клубів» у своїй діяльності керується 
Конституцією України, законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки Уфаїни, 
рішеннями Броварської міської ради, її виконавчого комітету, наказами 
управл інняосвіти, цим Статутом.. 

13. Мова навчання і виховання в« Центрі дитячо-юнацьких клубів» 
визначається Конституцією Уіраїни і відповідним законом України. 
1.4. «Центр дитячо - юнацьких клубів» організовує роботу з вихованцями за 
такими напрямками позашкільної о світи. 

- художньо-естетичний; 
- фвіультурно-спортивний; 
- іультурно-дозвілевий; 
- соціально-реабілітаційний. 

1.4.У « Центрі дитячо-юнацьких клубів» діють сім клубів: 

- клуб "Калина", вул. Незалежності, 8-Б, кв. 32; 
- клуб "Десна", вул. Київська, 304, кв.4; 
- клуб "Ентузіаст", вул. Енгельса, 10; 
- клуб "Факел", вул. Короленка, 55, під вальне приміщення; 
- клуб "Юність", вул. Гагар іна, 6, підвальне приміщення; 
- клуб "Друиба", вул. Красовського, 8-а, підвальне приміщення; 
- клуб « Єдн ість», вул Гагар ін а, 5. 

15. Цей Статут поширюється на всі клуби. На його основі можуть 
розроблятися Положення клубів. 

Юридична адреса ЦДЮК* 07403, м.Бровари, вул., Енгельса 
10, т.-6-73-71. 

2. Організаційно-правові засади діяльності Центру дитячо - юнацьких 
клубів 

2.1. «Центр дитячо - юнацьких клубів» є комунальним комплексним 
позашкільним закладом, що користується правами юридичної особи, з 
моменту її державної реєстрації, та діє на підставі ~ цього Статуту, має 
печатку з повним найменуванням, ідентифікаційний номер, штампи, бланки, 
емблему та іншу аїрибуїиіу, має самостійний баланс, рахунок в установі 
баніу, у порядіу та на умовах, передбачених чинним законодавством 
України, від свого іменіукладагга угоди. 



22 . ЦДКЖ створено з метою надання знань, формування вмінь та 
навичок за інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій 
самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвиту, 
підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створення 
умов для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно 
до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців. 

23 . Завданнями Центру дитячо - юнацьких клубів є: 
- удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових 

технологій, організація виховного процесу спрямованого на 
розвиток особистості дитини, виховання патріота України, міста 
Бровари; 

- забезпечення соціально - правових умов комплексного впливу 
виховних можливостей мистецтва на дітей та молодь, розвиток 
ду хо вноїо собисгості; 

- проведення навчально-виховної, інформаційно-мегодичноц 
навч ал ьно-тренувал ьноїта спорти вноїроботи; 

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих 
дітей; 

- сприяння соціальній адаптації дітей та підлітків; 
- розвиток творчої ініціативи і су спільної активності, сприяння 

формуванню національної самосвідомості, активної громадської 
позиції; 

- організація дозвілля підростаючого покоління; 
- впровадження методики виховного супроводу неповнолітніх дітей 

соціально - незахищених категорій; 
- пропаганда здорового способу життя, запобігання впливу на 

свідомість дітей інформаціїнегативного спрямування; 
- залучення підприємств, організацій, установ, закладів та приватних 

осіб до участі у розвиту діяльності дитячо-юнацьких формувань 
через благодійність, спонсорство. 

- розповсюдження інформації і пропаганди ідей і цілей ЦДКЖ; 
- у часть у реалізації державних молодіжних програм; 
24 . Центр дитячо - юнацьких клубів працює за річ ним планом роботи, 

погод жен имуправліннямо світи Бро вар сько ї м ісько ї р ади. 
25 . Навчально-виховний процес у ЦДКЖ здійснюється за робочими 

навчальними планами і програмами, які складені на основі Типових 
навчальних планів МОН та затверджуються відповідним органом управління 
освіти , виходячи з інтересів, нахилів вихованців, особливостей соціально-
економічного розвитку міста, запиту батьків. 

26 . Навнальні програми мояутьбути однопрофільними, комплексними 
і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчання у 
групах або об'єднаннях. Навчання можуть проводитися від одного місяця до 
декількох років. 

2.7. В Центрі дитячо- юнацьких клубів передбачене індивідуальне 
навч ання д ітей та п ідл ітків, а тако ж інди віду ал ьн а робота з д ітьми-ін вал ідами 
за місцем проживання. 

З 



Індивідуальне навчання з дітьми організовується за бажанням учнів, 
батьків або осіб які їх заміняють, і може про водитись у приміщеннях клубів, 
тощо. 

2Я. Середня наповнюванісгь гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, 
студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань) вЦДЮК становить, як правило, 10—15 вихованців. 
Наповнюванісгь окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань 
установлюється директором ЦДЮК залежно від профілю, навчальних планів, 
програм та можливостей організації навчально-виховного, тренувального 
процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більш як 25 
вихованців. 

29. Прийом до ЦДЮК може здійснюватися протягом навчального 
рогу (в міру закінчення комплеюування гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань) за бажанням вихованців за згодою батьків або осіб, які їх 
замінюють, як на без конкурсній основі, так і за коніурсом, умови якого 
розробляються ЦДЮК. 
Длязарахуванняучнівдо спортивних, хореографічних гуртків та секцій 
потрібнадовідка медичного закладу про відсутністьу них протипоказань для 
занять у зазначених гуртках. 

До ЦДЮК зараховуються вихованці, як правило, віком від 5 до 18 
років. 

2.10. Навчально-виховний процес в ЦДЮК здійснюється 
диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 
нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віїу, 
психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних 
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, 
індивідуальне заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, концерт, 
змагання, навчально-тренувальні заняття, репетиція, похід, ексіурсія, тощо. 

2.11. Навчальний рік в ЦДЮК починається 1 вересня . Тривалість 
начального роїу встановлюється Міністерством освіти і нгуки України, 
центральним органом виконавчої влади. 

Комплектування гуртків, груп, спортивних секцій здійснюється у 
період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка, 
групи або спортивноїсекцІЇЦДЮК. 

У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦДЮК працює за окремим 
планом, затвердженим керівником ЦДЮК. 

2.12. Тривалість одного заняття в ЦДЮК визичається навчальними 
планами і програмами з урахуванням психофізюлогпного розвитку 
та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для 
вихованців,учнів і слухгнів: 

- віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 
- віком від 6 до 7 років - 35 х вилин; 
- старшого віїу - 45 хвилин. 



Короткі перерви між заняттями є робочим часом керівника гуртка, 
фупи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом щоденної 
роботи ЦДКЖ. 

На час спільних занять усього творчого об'єднання (репетиція, 
змагання, ексіурсія, концерт, похід, тощо) перерва визначається за розсудом 
кер івни ка об»єднання. 

2.13. Центр дитячо - юнацьких клубів може організовувати роботу 
своїх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у приміщеннях 
загальноосвітніх навчальних закладів, організацій, на базі спортивних 
будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із зазначеними закладами 
тау становами, якщо немає відповідних у мов для проведення занять набазі. 

2.14. ЦДКЖ проводить ін формаційно-методичну роботу, 
спрямовану на удосконалення проірам, змісту, форм і методів діяльності 
гуртків, груп та інших творчих об'єднань. 

В ЦДКЖ мохуть функціонувати методичні об'єднання за напрямами 
діяльності гуртків, фуп та інших творчих об'єднань, що охоплюють 
педагогічних працівників певного професійного спрямування. 

2.15. З метою вдосконалення навчально-виховного процесу, 
підвищення професійної майстерності і творчого росту педагогічних кадрів 
діє методичнарада, яка: 

- забезпечує вивчення , узагальнення та впровадження в пракгаку 
роботи досягнень психолого-педагогічноїн^ки та передового педагогічного 
досвіду; 

- всебічно сприяє підвищенню фахової майстерності педагогів, 
розглядає авторські програми, навчальні плани керівників творчих 
об» єднань; 

- про юдить вивчення нормативних до іу ментів, огляди новинок 
п сихол о го-пед аго гіч но їл ітер ату р и; 

- надає допомогу пед працівникам у самоосвіті, ви юри стани і нових 
технологій навчання та виховання. 

2.16. ЦДКЖ організовує і про юдить в межах сю єї діяльності масові 
заходи з дітьми: свята, змагання, конкурси; створюють необхідні умови для 
розваг, відпочину, спілрвання дітей та підлітків, при необхідності 
залучають батьків. З метою визначення рівня практичної підготовки 
вихованців, підведення підсумків роботи клубів у кінці навчального року 
проводиться творчий звіт. 

3.У часники навчально-виховно п> процесу 

_ 3.1 .У часниками навчально-виховного процесу в Центрі дитячо -
юнацьких клубів є: 

- директор, методист; 
- вихованці; 
- педагогічні працівники, спеціалісти залучені до навчально -

виховного процесу; 
- батьки або особи, які їх замінюють; 
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- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь 
у навчально-виховно му процесі. 

3.2.Права і обов'язки вихованців, педагогічних та інших працівників 
визначаються чинним законодавством та цим Статутом. 

ЗЗ.ВихованціЦДЮК мають гарантоване державою право на: 
- здобуття позашкільної освіти відповідно до к здібностей, 

обдарувань,уподобаньта інтересів; 
- добровільний вибір виду діяльності; 
- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях 

ЦДЮК; 
- безпечнітанешкідливіумови навчання та праці; 
- користування навчально-виробничо, науковою, матеріально-

технічною, культурно-спортивною базою підліткових клубів; 
- участь у різних видах навчальної та виховної роботи, спортивних 

змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах; 
г представлення ворганах громадського самоврядування ЦДЮК; 
- вільне вираження поглядів, переконань; 
- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які 
порушують к права, принииуютьчесть і гідність. 

3.4 .ВихованціЦДЮК зобов'язані: 
-оволодівати знаннями, вміннями,практичними навичками; 
- підвищувати загальний іультурний рівень; 
-дотримуватися морально-етичних норм; 
-брати посильну участь у різних видах тру до вої діяльності; 
- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого 

майна; 
-дотримуватися правил внутрішнього розпорядіу , та Статуту 
«ЦДЮК». 

3.5. Педагогнні працівники ЦДЮК мають право на: 
- захисгпрофесійноїчесті, гідності відповідно до законодавства; 

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, 
нешкідливих дляздоров'яучнів і вихованців; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-
виховного процесу; 

- проведення в установленої^ порядіу н^ково-дослідноі; 
експериментальної, пошу ковоїроботи; 

- виявлення педагогічної ініціативи; 
- чергову та позачергову атестацію з метою отримання відповідної 

категорії, педагогічного звання, підвищення кваліфікації, 
перепідготовіу; 

- внесення керівництву ЦДЮК пропозицій щодо поліпшення 
навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та 
педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне 
заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує 
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правила внутрішнього трудового розпорядіу, що діють у 
навчальному закладі; 

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 
самоврядування ЦДЮК, в заходах, пов'язаних з організацією 
навчал ьно-вихо вної роботи; 

- вибір педагогічно обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з 
вихованцями; 

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих 
результатів у виконанні покладених на них заадань; 

- об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях 
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством. 

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

позашкільної о світи диференційовано, відповідно до індивідуальних 
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців; 

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних 
якостей вихованців відповідно до к задатків та запитів, а також 
збереженню здоров'я; 

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти 
вихованців, вибирати адекватні заооби їх реал ізації; 

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями 
морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового 
розпорядіу ЦДЮК, вимог інших документів, що регламентують 
організацію н авч ал ьно- вихо вно го процесу; 

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

- виховувати своєю діяльністю повагу до принципів 
загал ьнол юд сько ї моралі; 

- берегти здоров'я вихованців, захищати к інтереси, пропагувати 
здоровий спосіб життя; 

- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних 
традицій та звичаїв, духовних і іультурних надбань народу У к р ш ; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
м ай стер н ість, загал ьну і політичну іультуру; 

- вести необхідну документацію, пов'язану з виконанням посадових 
обов'язків (нурнали, плани роботи тощо); 

- виховувати оообистим прикладом і настановами повагу до 
державної символ іки, принцип ів загал ьнол юд сько ї морал і; 

- дотримуватися вимог Статуту ЦДЮК, виконувати правила 
внутрішнюю розпоряціу та посадовіобов^язки; 

- браіиучасгьу роботі педагогічноїради ЦДЮК; 
- виконувати накази і розпорядження директора ЦДЮК, органів 

державного управління, до сфери управління яких належить заклад. 
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3.7. Педагогічні працівники працюють віаповійно до розкладу 
занять затвердженого директором та погодженого з управлінням освіти. 

3-8. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників 
визначається директором ЦДЮК на підставі законодавства і затверджується 
у правп інням освіти. 

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної 
ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного 
працівника. 

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом 
навчального рок/ допускається лише у разі зміни кількості годин , що 
передбачається робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою 
педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

3«9. Не допускається відволікати педагогічних працівників від 
виконання професійних обов(язків, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

ЗЛО. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, 
правила внутрішнього розпорядку ЦДЮК, не виконують посадових 
обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами 
атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно 
до чинного законодавства. 

ЗЛІ. Педагогічні працівники ЦДЮК підлягають атестації, як 
правило, один раз на п'ять років відповідно до порядіу, встановленого 
Мін істерством освіти і науки України. 

ЗЛ2. Батьки вихованців ЦДЮКтаособи, які їх замінюють, мають 
право: 

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та 
органів громадського самоврядування ЦДЮК; 

- звертатися до органів управління освітою, керівництва ЦДЮК та 
органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та 
виховання дітей; 

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності 
ЦДЮК; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 
навнально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 
ЦДЮК; 

- захищати законні інтереси вихованців в органах громадського 
самоврядування ЦДЮК тау відповідних державних, судових органах. 

4*. Управління Центро м дитячо-юнацьких клубів 

4Л. Керівництво ЦДЮК здійснює його директор, яким може бути 
громадянин України, що має вищу педагогічну освіту і стаж педагогічної 
роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготов^ та атестацію 
керівних кадрівосвіти впорядь,встановленому МОН. 
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Директор ЦДКЖ призначається на посаду і звільняється з посади 
відповідним органом управл іння. 

42. Директор ЦДЮК: 
- здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний 

добір і розстанови кадрів, створює належні умови для підвищення 
фахового рівня працівників; 

- приймає на робоїу і звільняє з роботи педагогічних та інших 
працівників відповідно до чинного законодавства У країни; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 
їх виконання; 

- застосовує засоби матеріального заохочення за сумлінну працю та 
щодо окремих несумлінних працівників заходи дисциплінарних стягнень та 
громадського впливу; 

- встановлює надбавки, доплати, премії та надання матеріальної 
допомоги відповідно до чинного законодавства У країни; 

- організовує навчально-виховний процес; 
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і 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 поряд іу майном і коштами 

навчального закладу; 
- організовує виконання кошторису доходів і видатків ЦДЮК,укладає 

угоди з юридичними та фізичними особами, в установленому поряд*у9 
відкриває рахунки в установах банків або органах Державного казначейства; 

- представляє навчальний заклад в усіх підприємствах, установах та 
організаціях згідно чинного законодавства; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 
працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та 
орган ізацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховно му 
процесі згідно чинного законодавства; 

- забезпечує право вихованців на захист від будь-яких форм фізичного 
або психнного насильства; 

- розробляє та затвердите посадові обов'язки працівників «ЦДЮК», 
правила внутрішнього розпорядіу ; 

- здійснює роботу щодо пошуіу та залучення спонсорської та 
благодійноїдопомоги. 

43 . Директор Центру дитячо - юнацьких клубів є головою 
педагогічної ради постійно "діючого юлегіального органу управління 
позаш кільним навчальним закл адо м. 

44. ПедагогічнарадаЦДЮК: 
- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, 

тренувальної^ виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної 
роботи закладу, його структурних підрозділ ів, гуртків, груп та інших творчих 
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об'єднань, а також питання дотримання сан ітарно-гігієнічних вимог, 
забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності навчального 
закладу,утворення нових гуртків, груп та інших творчих об'єднань; 

- залучає громадськість, батьків до підготовки та проведення заходів; 
- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження у навчально-виховний процес досягнень н з у т і передового 
педагогічного досвіду; 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 
45. Робота педагогнноїради проводиться відповідно до потреб 

«ЦДЮК». Кількість засідань педагогнноїради визначається к доцільністю, 
але не можебути менше ніждва нарік. 

4і>. Органом громадського самоврядування ЦДЮК є загальні 
збори колективу закладу. 

У період між загальними зборами діє рада ЦДЮК, діяльність якої 
регулюється цим Статутом. 

За рішенням загальних зборів або ради ЦДЮК моиуть створюватись 
учнівський табатьківський комітети, тощо. 

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 
Центру дитячо - юнацьких клубів 

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

52. Джерелом фінансування ЦДЮК є : 
- кошти бюджету міста. 
- кошти отримані за надання плаїних послуг відповідно до перелік, 

затверд жено Каб інету Мін істр ів У кр аїн и та у пор яд іу встано вл «то му МОН 
Уфаїни за погодженням з Мінфіном та Мінекономіки; 

- кошти гу ман ітарноїдопомоги; 
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ,організацій та окремих громадян; 
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством; 
53. Центр дитячо - юнацьких клубів у процесі провадження 

фінансою-господарськоїдіяльносгімає право: 
-розвивати власну матеріальну базу; 
- користуватися пільгами встановленими чинним законодавством для 

закладів державної системи освіти; 
- розпоряджатися та використовувати для розвитку матеріально-

-технічної бази кошти від благодійних внесків та спонсорської допомоги та 
інших надходжень і витрачаються за кошторисом що затверджуються 
директором; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цього 
Статуту. 
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Матеріально-технічна база ЦДЮК включає приміщення, споруди, 
обладнання, засоби зв'язку, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його 
користуванні. 

Для проведення навчально-виховної, навчально-тр єну вальної та 
спортивної роботи ЦДЮК монуть надаватися в користування спортивні 
об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади набезоплаїній основі 

5А. Порядок ведення бухгалтерського облііу та звітності в ЦДЮК 
визначається чинним законодавством. 

55 . Контроль за фінансово - господарською діяльністю ЦДЮК 
здійснюється відповідними державними органами, засновником, а також 
уповноваженими особами,управлінням освіти; 

5.6. Майно ЦДЮК складають основні фонди та інші матеріальні 
цінності на правах оперативного управління, власності. 

5.7, Збитки, заподіяні ЦДЮК в результаті порушення його 
юридичних прав іншими юридичними та фізичними особами 
відшкодовуються відповідно до чинного законодавства. 

5Я. Штатний розпис ЦДЮК затверджується рішенням сесії 
Броварської міської ради. 

6. Діяльність Центру дитя чо-юнацьких клубів у рамках міжнародного 
співробітництва 

61. ЦДЮК за наявності належної матеріально-технічної та соціально-
культурної бази має право проводити міжнародний учнівський та 
педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у 
міжнародних заходах за погодженням з засновником та управл інням освіти 
Броварської міської ради. 

62 . ЦДЮК має право укладати угоди про співробітництво з 
навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 
організаціями, громадськими об»еднаннями інших країн у всановленому 
законодавство м поряд іу 

7. Контроль за діяльністю Центру дитячо - юнацьких клубв 

7.1 Державний контроль за діяльністю ЦДЮК здійснюється МОН 
України, інші центральні органи виконавчої влади, органи державного 
самоврядування до сфери управління яких належить позашкільний 
навчальний заклад. 

72 . ЦДЮК підзвітний управлінню освіти Броварськоїміськоїради. 
73ІОсновною формою контролю за діяльністю ЦДЮК є державна 

атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку, 
встановленому МОН України. 



8. Реорганізація або ліквщація Центру диіячо - юнацьких клубів 

8.1, Ліквідація чи реорганізація ЦДЮК здійснюється зарішенням 
Бро вар сько ї м ісько V р ад и від по від но до ч ин но го замо нодавства. 

9. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту 

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

Міський голова І.В.Сапожко 
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