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Про затвердження статуту 
Центру дитячо - юнацьких клубі в 

РОЗГЛJIнувши подання депутата Броварської міської ради Хоменко І.В. 

від 18.12.2008 року, відповідно до статтей 18 розділ І, статтей 28,29,38,39 
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2. Перейменувати «Об'єднання підліткових клуБІВ за -.q~~~,n 
у «Центр дитячо-юнацьких клубів». 

3. Затвердити Статут «Центру Дитячо-юнацьких КЛ'убіВ» (додаток 1). 
4. Встановити, що «Центр дитячо-юнацьких .клуБIВ» належить до сфери 
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S. Затвердити структуру і штати Центру ДИТЯЧО-І0нацьких клуБІВ 

(додаток 2). 
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1. Загальні положеllНR 
1.1. Центр ДИТЯЧО - юнацьких клубів (надалі ЦДЮК) -це 

широкодоступний комплексний позашкільний навчальний заклад, є 
бюджетною установою, засновником JlКОГО є Броварська міська рада. 

НалежиТЬ до комунальної власності територіальної громади міста. 
1.2 Центр ДИтячо - юнацьких клубів у своїй діJlльності кеРУЄТЬСJl 

конституцією України, законами України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказами Державного Комітету у справах сім'ї 
та молоді, наказами ман, рішеННJlМИ Броварської міської ради та її 
виконавчого комітету, РОЗПОРJlдженНJlМИ міського голови, наказами відділу у 
справах сім'ї та молоді, а також цим Статутом. 

1.3 Мова навчанНJI і вихованНJI в Центрі ДИТJlЧО-ЮНацьких клубах 
визначаЄТЬСJl Конституцією України і відповідним законом України. 

1.4 Центр ДИТЯЧО - юнацьких клубів організовує роботу з вихованцями 
за такими напрJIМКВМИ позашкільної освіти: 

- художньо-естетичний; 
- спортивно-оздоровчий, технічний; 
- культурно-дозвілевий; 
- соціально-реабілітаційний; 
- профорієитаційний; .... 
1.5 В Центрі дитячо - юнацьких клуБІВ дІЮТЬ СІМ клуб1В: 
_ клуб "Калина", вул. Незалежності, 8-Б, кв. 32; 
- юryб "Десна", вул. Київська, 304, кв. 304; 
- юryб "Ентузіаст", вул. Енгельса, 1 О; 
- клуб "Факел", вул. Короленка, 55; 
- юryб "Юність", вул. Гагаріна, 4; 
_ клуб "Дружба", вул. KpaC~BCЬKOГO, 8-а. 
- клуб «Єдність», вул. ГагаРІна 5 . 
1 6 Ц ... с потnиnЮЄТЬСJl на всі клуби. На його ОСНОВІ можуть •• еи Taтyr ~I" 

розроблятися ПоложеИНJI клубів. 
1.7. Юридична адреса аК: 07403, м. Бровари, вул., Енгельса 10, 

т.б-7З-71. ... 
2. Організаційно-праВОВІ засади ДIRЛ~НОen 

Центру диТЯЧО - юнацьких клуБІВ... . 
нІЦЬких клубів є комуиальиии позаппальиим 

2.1. Центр дитячо - ю авами юридичної особи, з моменту ії 
закладом,.. що к~Р.исту:rьс: п~таві цьоro Статуту, має печатку з повним 
державНОl реєстрацll, та ДІЄ ~... ~ штампи бланки емблему та іншу .. . тифікацlИНИИ номер, , , 
RaйМенуваниям, 1Ден. ... баланс рахунок в установі банку, у поря.цку та 
атрибутику, має самостійнИй з~онодавством Украіни, від свого імені 
на умовах, передбачених чинним 

УКЛадати угоди. фінансування навчально-виховної та 
2.2. ОсновНИМ ~ep~OM ro розвитку колективу ЦДЮК є кошти 

господарської діЯЛЬНОСТІ, СОЦІальнО 
бюджету міста. 

2 



У асть у фінансуванн· . . ч . І І матеРІально-технічному забезпеченні Центру 
ДИТJlЧО - юнаць~ кnyб~в ДJIJJ ВИконання ним своїх завдань, нагЛJIД і 
контроль за иого фІнансово-господарською діяльніс'ПО покладається на 
відповідний .. органом місцевого самоврядування, до сфери управління ~oгo . 
налеЖИТЬ цеи заклад. 

2.3. ~K створено з метою надання знань, формування вмінь та 
навичоК за Інтересами, забезпечення потреби особистості у творчій' 
самореалізації та інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку, 
підготовку до активної професійної та громадської діяльності, CTBOpeННJI 
умов ДJIJI соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно 
до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців. 

Основна мета роботи UДIOK є залучення якомога більшої кількості. 
дітей та підлітків до занять у гуртках, спортивних секціях, діяльність JIКИX. 
спрямована на загальний розвиток дітей та підлітків, виявлення їх здібностей 
та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності. 

2.4. Завданнями Центру дитячо - юнацьких клубів є: 
- удосконалення системи виховної роботи, впровадження ~ових 

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 

духовної особистості; 
проведення навчально-виховної, інформаційно-методичної, . 
навчально-тренувальної та спортивної роботи;. . 

- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих І тanaнOB~. 

дітей; . . . . 
_ сприmня соціальній адапТ~ї.. піДJIІ~IВ, ДO~~Moгa МОЛОДІ у 

професійній орієнтації, виБОРІ маиБУТНЬОІ профеСII, . 
_ розвиток творчої ініціативи і суспільН~ї активНО:ТІ, спр~ 

формуванню національної самосвідомосп, актИВНОІ rpOMaдCLKOI' 

позиції; . 
організація ДОЗВinлJI підростаючого ПОКОЛІННJI; 

_ офілактика бездогJIJlДНОСті та правопо~~ень,. B~OB~eННJI 
пр супровоnv неПОВНОЛІТНІХ Дlтеи СОЦІально 
методики виховного "'" 
незахищених категорій; и запобіг8ННJI впливу" на 
пропаганда здорового способу житr., . . . . 

. . .... формації негативнОГО спрямув8ННJI, 
СВІДОМІсть ДІтеи Ін ... бливими потребами розmиpеННJI-
б . нтересів ДІтеи з осо , . 

за езп~чеННJI. І .Й даної категорії дітей; . \ , . 
мереЖІ гурТКІВ та сеКЦ1 ДJIJI • ацl·И" установ закладів та приватних . ств органІЗ, , 
залучення П1Дприєм, uшь. ності дитячо-юнацьких формувань 

·б . розвитКУ Д . 
ОСІ ДОбучаСТI1ИН1 ... У. СТЬ спонсорство, партнерство в KOMep':U~o-
через лагод , . . : . 
підприємницькій ~іяльНОСТ:і і пропаганди ідей і цілей ЦДЮК; . 
розповсюджеННJIIНфОРМац 



- участь у реалізації державних молодіжних n о ам. 
2.6. Центр дитячо - юнацьки б· Р ~ , . . . х кпу ІВ працює за РІЧНИМ планом роботи 

погодженим ІЗ ВІДДШОМ у справах СІ·М'·· . Б ..... ' ... І та МОЛОДІ роваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. 
2.7. Навчально-в~овнии процес в цдюК здійснюється за типовими 

навчальними план~и І програмами, що затверджуються центральними 
органами викон~чо~ влади, а також за навчальними планами і програмами, 
затвер.дженими ВІ~ІЛОМ У справах сім'ї та молоді, виходячи з інтересів, 
нахиЛІВ вихо~аНЦIВ, особливостей соціально-економічного розвитку міста, 
потреб бат~ювсько~о к~нтингенту, існуючого розгалуження позашкільних 
установ, JIЮ педагопчнии колектив цдюК розробляє самостійно на підставі 
нормативно-методичних документів. 

2.8. Навчальні програми можуть бути однопрофільними, комплексними 
і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів та навчaниJI у 
групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності ЦЦІОК навчання 
можуть проводитися від одного місяця до кількох років. 

2.9. В Центрі дитячо - юнацьких клубів передбачене індивідуацьне 
навчaниJI дітей та підлітків, а також індивідуальна робота з дітьми-інвалідами 
за місцем проживання. 

Індивідуальне навчаННJI з дітьми інвалідами організовується за 
бажанням учнів, батьків або осіб які їх заміНJПOТЬ, і може проводитись у 
npИміщеННJIX клубів, домauшіх умовах, лікувальному закладі, тощо. 

Підставою ДЛJI організації індивідуального навчання з дітьми-
інвалідами є: заява від батьків або осіб, які їх заміняють, До.відка 
лікувального закладу, наказ директора ЦДЮК. Тривалість занять 
визначаєrься наказом директора на підставі довідки лікаря. 

2.10. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів,. 
студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань) в ЦДЮК становить, як правило, 10 -15 ВИХОВalЩів. 

Наповшованість окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань 
Установзпоєrься директором ЦЦЮК залежно від профілю, навчальних ІЩ~, . 
програм та можливостей організації навчально-виховного, тренуваль~ого 

процесу, рівня майстерності вихованців і становить не менш як 6 та не більш. 
JIК 25 вихованців. :. \ . 

2.12. Прийом дО ЦЦЮК може здійснюва:ИСJl ПРОТJlГ~М навчального: 
року (в міру закінчення комплектування гурТКІВ, гp~ та 1И~ тв~~~ 
об'єднань) за бажанНJIМ вихованців з~ згод~ю батьюв або ОСІб, ~ pt 

замінюють, як на безконкурсній ОСНОВІ, так І за конкурсом, умови .~oгo . 
РозробтпоТЬСJl ЦДЮК. . 

для зарахування учнів до спор~них, .б спорт~но-теХНI~~. 
туристських, хореографічних гуртків та сеКЦ1И ПОтрl на ДОВІДка медичного 
ЗDV"аду • • них протипоказань ДJUI занять У зазначених -... про ВІДСУТНІСТЬ У 

I'ypncax. . . 5 18 
Д ЦДЮК ТЬСJl вихованці, як правило, ВІКОМ ВІД ДО 
О зараховую 

років. 



2.13. Навчально-виховний n ц . 
... сlПOється дифе ен і" .poцe~ в еНтрІ дитячо - юнацьких клубах 

здш. . р. ц иовано (ВІДПОВІДНО ДО Індивідуальних можливостей 
інтереСІВ, нахиЛІВ, ЗДІбностей вихованців уч. .. .. .. ' . ф. , НІВ І слухаЧІВ з урахуванИJIМ ІХ 
ВІКУ, ~C~~ ІЗИЧНИХ особливостей, стану здоров'я) з використанНJIМ різних' 
ор~IЗ~1ИН~ форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, 
леКЦ1Jl, ІНДИВІдуальне заняття, конференція, семінар курси читaIUIJI 
· рина, концерт ' , , BII(,~O .' змагання, навчально-тренувальні ЗВНJIТТЯ, репетиція, 

поХІД, еКСКУРС1Jl, тощо. 

. 2.14. Навчальний рік В lЩIOК починаєrься 1 вересня поточного року і 
зак1ИЧУється 30 тpaвНJI наступного року. -

. Комплектування гypTкi~, груп, спортивних секцій здійснюється у 
пеРІОД з 1 до 15 вересня, якии вважається робочим часом керівника гуртка, 
групи або спортивної секції lЩIOК. ' 

У канікулярні, вихідні та святкові дні ЦДЮК працює за окремим 
планом, затвердженим начальником відділу у справах сім'ї та молоді. ЦДЮК 

створює безпечні умови навчанНJI, вихованНJI та праці. 
2.15. Тривалість одного заняття (уроку) в ЦДЮК визначається 

навчальними планами і програмами з урахувaииJJМ 
психофізіологічного розвитку та допустимого навантаженНJI для різних 
вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: 

- віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 
- віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; 4 

- старшого віку - 45 хвилин. 
Короткі перерви між ЗВНЯТТJIМИ (уроками) є робочим часом керівника 

гуртка, групи або іншого творчого об'єднaнНJJ і визначаються режимом' 
щоденної роботи ЦДЮК. ' 

на час спільних ЗaнJlТЬ усього творчого об'єднaнНJJ (репетиція, 
змагaниJJ, eKCкypCЇJJ, концерт, похід, тощо) перерва визначається відповідно 
M~. 4 

2.16. Центр дитячо - юнацьких клубів може організовувати роботу' 
своіх гуртків, груп та інших творчих об'єднань у. приміщевнях', 
загальноосвітніх, професійно-техніЧНИХ навч~~ .. закладІВ, навчальJlО- . 
виробничих комбінатів, підприємств, оргamзацlИ, ВИЩИХ навчальних 

ЗВXJIВДЇВ, на базі спортивних будівель і стадіонів відпов~о до. УКJllщених 
УГОд із зазначеними закладами та установами, JlКЩо немає В1ДПОВ~ У!'І0В 

ДJIJI проведеИНJI ЗaНJJТЬ на базі. 
2.17. ЦДЮК проводить інфо~маціЙНо-мс:тодичи?'. робо'І)':. 

спрJIМОВаиу на удосконanеИВJI програм, ЗМІСТУ, форм І меТОДІВ Д1JIЛьно~, 
ГУРтків, груп та інших творчих об'єднань. ., ' " 

в цдІОК можуть функціонувати меТОДИЧНІ об ЄДНaнНJJ за напрямами 
дїJIльності гуртків груп та інших творчих об'єднань, що ОХОПJПOють,' 
педагогічних праці~ників певного професійного спрямування. , ' .. 

3 НИJI системи навчання та вихованНJI В Ц~нтpi ' 
метою вдосконanе .. ... 

ди'rичо _ юнацьких клубів можуть створюватися меТОДИЧНІ ради, КОМІС11, до, 



СМаду яких входять педагоriчні працівники цього закладу та інші учасники . 
навчально-виховного процесу. .. 

2.19. цен'!'l' ~ит~о -. ю~~ьких клубів проводить профілактичну' 
роботу, веде оБЛІК ДІтеи та ПІДЛІТКІВ, Схильних до правопорушень, та дітей. 
соціально незахищених категорій, залучає їх до роботи в клубах, гуртках.1;а. 
секціях. 

2.20. ЦДЮК організовує і проводить в межах своєї діяльності масові 
заходи з дітьми, підлітками та молоддю: свята, змагання, конкурси; 
створюють необхідні умови ДJIJI розваг, відпочинку, спілкування дітей та 
підлітків, при необхідності залучають батьків, підтримують молодіжНі та' 
Іромадські дитячі організації. З метою визначення рівня практичної 
підготовки вихованців, підведення підсумків роботи клубів у кінці. 
навчального року проводиться творчий звіт. 

З.Учасники навчально-виховного процесу 

З.l.У чаСНUКlIJf.U навчально-виховноzо процесу в 

Ценn,рі дulIUIЧО - юнацьких нлу6ів є: 
- вихованці, учні і слухачі; 
- директор, заступники директора, методист; 
- педагогічні працівники, психологи, спеціалісти залучен~ .• до 

навчально - виховного процесу; 

- батьки або особи, які іх замінюють; 
- представники підприємств, YCT~OB та організацій, які беруть уча~,,: . 

у навчально-виховному процеСІ. . . . 
З.2.Права і обов' язки учнів і ВИХОВанЦІв, педагОГІЧНИХ та 1НІПИХ 
працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом 

з.з.вuxованці цдюк Jf.аюn,ь zal!aHтo~aHe ~ержавою ?раво '!а:' .;' ~ .. . 
_ здобуття позашкільної . ОСВІТИ. В1ДПОВ1Дно до ІХ ЗДlбностеи, 

обдарувань, уподобань та ІНТереСІВ;. 

добровільний вибір виду діяльноСТІ; . ,.' ,. 
_ навчання у декількох гуртках, групах та ІНШИХ творчих об ЄДH~ 

цдюК· 
, • ання та праці· 

безпечні та нешкіДЛИВІ умови навч . ' . ... . . 
Матеріально-теХНІЧНОЮ, культурно-спортивною 

користування . 
базою клубів; ... б . 

. идах навчальноі та ВИХОВНОІ ро оти, спортивних·. 
- участь у РІЗНИХ в . масових заходах. . .. 

змаганнях виставках, конкурсах та 1НПІИХ , 
, ганах громадського самоврядування цдІОК; 

представлення в ор 
. еконань· вільне вираження поГJIJlДIВ, пер , ... . . ф. . 

. б ких форм експлуатацll, ПСИХІЧНОГО І 1ЗИЧИОГО 
захист ВІД удь-я ·.,uт.тv та І·НШИХ працівників,·· JOd. . ·й педaron"'UU'u.. 
насильства, ВІД ДІ честь і гідність. 
порушують їх права, принmкyю;ь 

3.4 .В'lХоваllці цдюк зо6ов'lI3аu,: \ . 



- оволодівати знанНJJми вм· , lННJlМИ, практичними навичками· , 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуваТИСJl морально-етичних норм; 
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності· 
- бережливо стаВИТИСJl до Д • ' ... ержавного, громадського 1 особистого 
манна; 

- дотримуваТИСJl правил внутрішнього розпорядку ЦДЮК. 

3.SЛедаzоzічні працівники Цеlln'РУ диnlRЧО - ЮllаЦ'КIIХ Юlу6ів 
Аfаюm, право на: 

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; · 

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи', не 
шкідливих для здоров' JI учнів і вихованців; 
участь в обговоренні та вирішенні питань організаціі навчально
виховного процесу; 

- проведенНJJ в установленому порядку науково-дослідної, 
експериментально~поmyковоїроботи; 

- ВИJlвленНJJ педагогічної ініціативи; 
- чергову та позачергову атестацію з метою отриманНJJ віДnОВЇЩlоі 

категорії, педагогічного звання, підвищення кваліфікаціі~·' 
перепідготовку; 

_ отримання пенсії, у тому чисЛІ 1 за вислугу років а порядку 
визначеному законодавством України; 

_ BHeCeННJI керівництву ЦДЮК пропозицій щодо поліппіеННJI . 
навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву та. 
педагогічної ради пропозицій про моральне та MaTepi~He ... 
заохочеИНJI вихованців, застосуванНJJ стягнень дО ТИХ, хто порушує 
правила внутрішнього трудового розпорJlДICy, що діють у 

навчальному закладі; 
_ участь у роботі метоДИЧНИХ об'єднань, HapВf' зборів, інших ?p~iв . 

самоврядуваННJI цдюк, в заходах, пов JlЗаних з орган13~lЄЮ. 

навчально-виховної роботи; 
_ вибір педагогічно обrpунтованих форм, методів, засобів робо~ ~ · 

вихованцюии; -
_ соціальне та матеріальне заохочеННJI за досягнеННJI Baг~~ . 

результатів у виконанні ПОI(JI~ених на них завд~; ,о 
об'єднання у професійні сmлки, участь в l1ППИХ об ЄДН~ . 
гр д1JlЛ. ьність яких не заборонена законодавством. 

OMaДJIН, 
. \ 

7 



3.6. ПедаZОZ;ЧІІ; "раціВІІ' " ll(U .... ell"'PY дU"IRЧО - lOllal(61(11X клу6;в 
з060В 'взаll;: 

виконувати навчальні плани та програми; .. 
надава~и зн~ня,. Формувати вміння і навички з різних напрямів 
позamКIЛЬНО~ ~СВІТИ ~Иференційовано, відповідно до індивідуальНих· 
можливостеи, IHTe~e.CIB, нахилів, здібностей вихованців; 

- СПРИJIт~ РОЗВИТКО~І Ін~електуальних і творчих здібностей, фізичних 
якостеи вихованЦІВ ВІдповідно до їх задатків та запитів, а також 
збереженню здоров'я; . 

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти 
вИ?:ованців, вибирати адекватні засоби іх реалізації; 

- ЗДlиснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями 
морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового 

розпорядку ЦДЮК, 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, захищати їх інтереси, пропагуВати 
здоровий спосіб життя; . , 

- виховувати повагу до батьків, жінок, старших за віком, до народних 
традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу Украіни; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну· 
майстерність, загальну і політичну культуру; 

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

_ виховувати особистим прикладом і настановами повагу· до· 
державної символіки, пршщипів загальнолюдської моралі; . 

_ дотримуватися вимог статуту ~K, виконувати прав~а 
внутрішнього розпорядку та посадОВІ обов'язки; 
брати участь у роботі педагогічної ради ЦДЮК; . 
виконувати накази і розпор~еННJI директора ЦДЮК, начальника 
відділу у справах сім'ї та молоДІ. .. .4 

3.7. Педагогічні працівники працюють ВІ~ПОВІДНО до р~з~аду· 
занять затвердженого директорОМ та погодженого 13 начальником ВІДДШУ у: 

справах сім'ї та молоді. .. . .: 
3.8. Обсяг педагогічного навантаж~ННJI педаГОГІЧНИХ пр.ацIВ~ 

визна ом ЦДЮК на підставІ законодавства. ТаРИфIК8Ц1ИНИИ 
:чаєrься директор 15· 

СПИсок ви'" рl·К подаєтьСЯ директором до BepeCНJI нового. 
на навчanьн . . .. • .• 

навчального року і затверджУЄТЬСЯ начальникоМ В1ДДlУ У справах Clt4/ та. 

Молоді. 



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

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального 
року допускається лише у разі зміни кількості годин , що передбачаєrься 
робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічноro 
працівника з дотриманНJIм законодавства про працю. 

3.9. Не допускається відволікання педагогічних працівників. від 
виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених ' 
законодавством. 

Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правІЩа . 
внyrpішнього розпорядку цдІОК, не виконують посадових обов'язків, 
умови колективного договору (контракту) або за результатами атестаціі не 
відповідають займаній посаді, звільНJIЮТЬСЯ з роботи відповідно до чинного 
законодавства. 

3.10. Педагогічні працівники цдІОК піДJIJIЛIЮТЬ атестації, як праВило, ' 
один раз на п'ять років відповідно до порядку, встановленого МОН. 

3.11. Батьки вихованц;в Центру диnlRЧО - lонацьких му6;в n.а 
ос06и, 

як; іх 31lAf;НЮЮnIЬ, Jf.ають право: 

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та 
органів громадського самоврядуванНJI цдІОК; , , 

_ звертатися до керівництва цдІОК та органів ~o~aдCЬKOГO 
самоврядування цього закладу з питань навчання та B~OBaн~ ~;еи;. ". ' 

_ приймати рішення про участь дитини в lнновацlИШИ Д1JlЛЬНОСТІ' 

ЦДЮК; .. ... 
_ брати участь у заходах, спр~ованих на ПО?Іlпшення 0!,ган.~зацl1 

навчально-виховного процесу та ЗМlцнеНИJI матеРlально-теХНIЧНОI бази '::. 
цдюК; 

_ захищати законні інтереси вихованців в органах громадського 
самоврядування ЦДЮК та у відповідних державних, судових органах. 

3.12. Представники гРОАІадськосn'; Jf.аюn'Ь право: . . 
_ керувати учнівськими об'єднаннями за Інтересами І rypтками, 

, . 
секціями; . .. б ф. 'fВ' 

mпo матеріально-теХНIЧНОI ази, ІНансо ому' - сприяти покраще 

забезпеченню UДIOK; . .. . : 
_ ОВО ти консультації ДJIJI педагОГІЧНИХ працІВНИКІВ, : ' ,', 

пр ди ганl·Зації навчально-виховного процесу. ' 
- брати участь в ор , . 

• 60В 'RЗа,,'· 3.14. Предсn.аВНUНІІ гРОА.адськост, 30· б. 
_ дотримуватися статуту Центру ДИТЯЧО - юнацЦДЮЬКИХК К1Гf 1В , 

розпоряджеНИJI директора , PI~~iIНJI 
вико~ати накази та амоврядування, захищати учнів від всіЛяких . 
орган1В ГPOMaдCLKOro СихіЧИОГО насильСТВа, пропaryвати здоровий, 
форм фізичноro та пс , , 



спосіб жиnя, шкідпив· ІСТЬ ВЖивання алкоголю наркотиків тютюну 
тощо. ' , 

К ~. Управління Центром ДІІТЯЧО - юнаЦЬКllХ клубів 
4.1. еРІВНИЦТВО цдюК здійснює його директор яким може бути 

тільки громадянином Укра·I·НИ що має .. ' . .. , вищу ОСВІТУ І стаж педаГОПЧНОІ 

роб~ТИ не M~нm ~ три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію 
кеРІВНИХ кадрІВ ОСВІТИ В порядку, встановленому МОН. 

. ~иректор ЦДЮК пр~значаЄТЬСJl на посаду і звільняється з посади 
ВІДПОВІДНИМ органом упраВЛІННЯ. 

4.2.ДuреЮIІОР ЦДЮК: 
·W • 

- ЗДІИСНЮЄ кеРІВНИЦТВО колективом, забезпечує раціональний 

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

- приймає на роботу і звільняє з роботи педагогічних та інших 
працівників відповідно до чинного законодавства Украіни; 

- видає В межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 
іх виконання; 

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

громадського впливу; 

- встановJПOЄ надбавки, доплати, премії та надання матеріальної 
допомоги відповідно до чинного законодавства Украіни; 

- організовує навчально-виховний процес; 
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

якістю знань, умінь та навичок вихованців; 
- створює належні умови для здобyтrя вихованцями позашкільної 

освіти; 
_ забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 
_ розпоряджаєrься в установленому порядку майном і коштами 

навчального закладу; 
_ організовує виконання кошторису дoxo~iB від платних послуг і 

видатків ЦДЮК, укладає угоди з юрид~ та ~ІЗИЧНИМИ особами; 
_ представляє навчальний заклад в УСІХ ПІДприємствах, установах та 

організаціях згідно чинного законодавства; 
_ дає дозвіл на участь діячів науки,. культури, членів творчих ~піл~к, 

працівників культурно-освітніх з~адIВ, ПІдпрИЄМСТВ, установ та ОРГ~ІЗ~Й, 
інших юридичних або фізичних ОСІб У навчально-виховному процеСІ ЗГІДНО 

ЧИНного законодавства; . . 
_ забезпечує право вихованців на захист ВІД будь-яких форм фІЗИЧНОГО 

або психічного насильства; .,.. 
_ розроБJUIЄ та затверджУЄ посадОВІ об~~ ~ки працlВВИК1В ~K, 

правила внутрiпmього розпорядку та поГОджУЄ ІХ ІЗ начальником ВІДДШУ у 

Справах сім'ї та молоді; 
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- здійснює роботу щодо пошуку та залуч ... .. ення спонсорської та 
бnaroД1ИНО1 допомоги. 

4.~. /f"реЮІІОР цеll'~'~у дu,,~.,o - IОllаЦ6КІІХ lUlу6ів є гОЛР_ОIО 
"едаZОZ!ЧНОІ рад" - ПОСТ1ИНО ДІЮЧОГО колегіального органу управnіННJI 
позвшюльним навчальним закладом. 

4.4. Педагогі.,,,а рада ЦДЮК: 

- роз~лядає п~~ни, п~дс~ки і актуальні питання навчальної, 
тренувалЬНО1, B~OBHOI, оргаНІзаЦІйно-масової та інформаційно-методичної 
роботи закладу, иого Структурних підрозділів, гуртків, груп та інших ТВОрJiИХ 
об'єднань, а та~ож питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 
забезпечення теХНІКИ безпеки, охорони праці; 

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

- залучає громадськість, батьків до підготовки та проведення заходів; 
- координує взаємовідносини з дитячими, юнацькими, молодіжними та 

іншими громадськими організаціями; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, . 
впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; 
- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 
4.5. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 

ЦЦІОК. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але 
не може бyrи менше ніж два на рік. . 

4.6. Органом громадського самоврядування ЦДЮК є 
загальні збори (конференція) колективу закладу. 

у період між загальними зборами (конференціями) діє рада цдюк, 
діильність якої регулюється цим Статутом. 

За рішенням загальних зборів (конференціі) або ради ЦДЮК можyrь 
створюватись учнівський та батьківський комітети, а також комісії, acoцil!Цiї, 
тощо. . 

4.7. З метою розвитку, вдосконалення навчально-виховного процесу, 
підвищення професійної майстерності і творчого зросту педагогічних кадрів . 
діє методична рада: 

_ методична рада забезпечує вивчення, узагальнення т.а в~оваджеввя . 
в практику роботи досяmень психолого-педагОПЧНОI науки та 

передового досвіду; оо.... 
_ всебічно спри.иє підвищенню фахОВ~1 ма.истеРНОСТІ ~едaroпв,· 

розглядає авторські програми, плани кершнИК1В .творчих об єднань; 
_ проводить вивчення нормативних докумеНТІВ, огляди HOB~qK 

психолого-педагогічної літератури; . . . 
_ надає допомогу педпрацівникам у самООСВІТ1, використаннІ нових 

технологій навчання та виховання. 
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5. Фіна.lсово-господарська ді· • 
Ц яnы�lстьь та матерl8лы�о-техllічl188 база 

• ентру ДИтячо - IOHaQLKllX клубів 
5.1. ФІнансово-господарська· . ЦЦІО . ДІЯЛЬНІСТЬ К проводиться ВІДПОВідно 

до законодавства та цього Статуту. 

5.2. Джерелом фінансування ЦЦІОК є : 
- кошти бюджету міста. 
- кошти о~имані з~ ~адання платних послуг відповідно ДО переліку, 

затверджено КаБІНету МІНІС"І?ів.Vкраїни та у порядку встановленому МОН 
УКРаіНИ за погодженням з МІНфІНОМ та Мінекономіки; 

- кошти гуманітарної допомоги; 
- добро~іль~! грошові внески, матеріальні цінності підприємств, 

установ, органlЗац1И та окремих громадян; 

- інші надходження, не заборонені чинним законодавством; 

5.3. lfeHnlp дитячо - lонацы(х му6;в у процес; "ровадз,се",UI ф;"ансово
госnодарсы(іi дiRльносn,; ЛІає право: 

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 
профільних таборів, туристичних баз; 

- користуватися пільгами встановленими чинним законодавством ДJIJI 
~аюІадів державної системи освіти; 

- розпоряджатися та використовувати ДJIJI 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. 
Матеріально-технічна база ЦДЮК ВКJПOчає приміщеНИJl, споруди, 

обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 
нерухоме майно, що перебуває в його користуванні. 

для проведеИНJI навчально-виховної, навчально-тренувальної та 
спортивної роботи ЦДЮК можуть надаватися в користування спортивні 
об'єкти, культурні, оздоровчі та imпi заклади на бе~оплатній .OCHOB~. 

5.4. Порядок ведення бухгалтерського обmкy та ЗВІТНОСТІ в ЦЦІОК 
визначається чинним законодавством. 

5.5. Контроль за фінансово - господарською діяльністю ЦЦІОК 
ЗДЇЙСlПOється відповідними державними opг~~, засно~ником, а також 
уповноваженими особами відділом У справах сІМ І та МОЛОДІ. 

5.6. Майно ЦДЮК складають ?сновні фО~ та інші матеріальні 
цінності на правах оперативнОГО управтння, вл~сносп. .. 

5.7. Збитки, заподіяні IJДЮК в ~езультаТl порушення ~oгo юридичних 
прав іншими юриДИЧНИМИ та фІЗИЧНИМИ особами вщшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 
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6. ДіЯJJьність ~eнтpy ДIIТИЧО - lонаЦЬКІІХ КJJубів 
у рамках M~HapOДHOГO співробіТНllцтва 

6.1. fЩ>К за наяВНОСТІ належної матеріально-технічної та соціально
куЛЬТУР~Оl .. бази . має право проводити міжнародний учнівський та 
п~дагопчнии оБМІН у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у 
МІжнародних .заходах, за погодженням засновником та відділом у справах 
сім'ї та МОЛОДІ. 

. 
6.2. ДЮК мають право укладати угоди про співробітництво з 

навчально-виховними установами, дитячими та юнацькими молодіжними . . , 
органlЗацlJlМИ, рухами, фондами, товариствами, окремими громадянами, . 
щодо встановлення прямих зв'язків з органами управління освітою, 
навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, 

організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому 
законодавством порядку, проводити спільні заходи, обмішоватися досвіДом. 
роботи. 

7. КонтрОJJЬ за діяльністю Центру ДИТЯЧО - юнацьких клубів 
7.1 Державний КОНТРОЛЬ за діяльністю IJДIOK здійснюється з метою 
З!1безпечеиия реалізації єдиної державної політики в сфері позашкільної 

освіти. 
7.2. IJДIOK підзвітне відділу у справах сім'ї та молоді Броварської міської· 
ради 

7.3.0сновною формою контролю за діяльністю IJДIOK є державна атестаІЩІ, . 
яка ПРОВОДИТЬСJl не рідше ніж один раз на 1 О років у порядку, встановленому 
МОН. 

8. Реорганізація або ліквідація Центру дитячо - юнацьких клубі~ . 
8.1. Ліквідація чи реорганізація IJДIOK здійСНЮЄТЬСJl відповідно ДО 
чинного законодавства. 

РimеВИJI про реорганізацію або ліквідацію IJДIOK приймає засновник. ;.,. 
8.2. Реорганізація закладу відбуваЄТЬСJl ШЛJIXОМ ЗЛИПJl, приєднання, по~, 
ВИДЇЛеВИJl. 
8.3 Ліквідація ПРОВОДИТЬСJl ліквідаційною комісією, призначе~ою 
засновником, а у випадках ліквідації за ріmениям господарського суду -. 
ліквідаційною комісією, призначеною ~. opraн~~. 
3 часу призначення ліквідаційної KOМlCll до неІ переходять повноваже~: 
щодо управліиия закладом. .. .. 
8.4. Ліквідаційна комісія оцінює наявне манн0 з~~, ~~є иог~ 
дебіторів і кредиторів і розрахОВУЄТЬСJl з ними, складає ЛІКВІДац1ИШlИ баланс І 
представляє ЙОГО засновнику., . .., 
8.5 У випадку реорганізації права та зобов JlЗaннJI закладу переходять до 
пр .. І·ДНО до чиввого законодавства або визначених 
авонаступииюв ВІДПОВ 

З8kJIадів. 
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9. Порядок внесення змін і доповнень ДО Статуту 
9.1. ВиесеИIUI змін та доповнень до Статуту здійсиюється в тому ж 

порядКУ, що і прийняття цього Статуту. 

ВmcоИУЮЧИЙ обов'язІ<И 
міського ГОЛОВИ - секретар ради 

, ' 

І 

\ , " 
, " 
" , .' , І, 

" ' 
" , 

\':"1 ' І.В.Сanожко 



Додаток 2 
до рішення 

Бровl!Р~ЬКОЇ міської ради 
від ..("~~OO_P. 
N!! 9OC-o~ 

Структура і штаТl1 ЦеllТру ДИТЯЧО - IОllаЦЬКllХ клубів 

м Назва 
1. 
2. 
з. 

4. 
5. 
6. 
7. 

1. 

2. 

з. 

4. 

s. 
6. 

7. 

Категорія педагогічних 

працівників 

Директор 

Методист 

Головний бухгалтер 

Педагоги - організатори 
. 

Керівники - гуртк1в 

Технічні працівники 

Робітник по 
обс~овуванню 

Всього 

Вnконуючиlt обов'JI3КИ 
Місьхоro ronови - секретар p8дl1 

Всього працівників 

1 

1 

1 

5 

10 

1 

1 

20 

- ..... 

I.В.Сanожко 


	0151
	0152
	0153
	0154
	0155
	0156
	0157
	0158
	0159
	0160
	0161
	0162
	0163
	0164
	0165
	0166
	0167

