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БУ/'ИНКУ дитячої ТА ЮНАЦЬКОї ТВОРЧОСТІ 
(нова редакців) 

м.Бровари 

Киівськоі області 



1. 3агальніпоnоженви 

1.~. Будинок ~ячо~ та юнацької творчості (далі Будинок) є правонаступником 
УСІХ майнових 1 немаииових прав Будинку творчості ІПКощів. 

Будинок - Ц~ КОМ1Шексний позaппdльний навчальний заклад, засновником вого 
є Броварс~ка МІська рада, який належить до комунальної власності територіальної 
rpомади МІста. 

Будинок організовує роботу з вихов8НЦJIМИ за такими напрямками позamкinьної 
освіти: 

> туристсько-краєзнавчий; 

> художньо-естетичний; 

> спортивно-оздоровчий; 

> культурно-дозвізшєвИЙ. 
Будинок підпОРJlДI(ованиі управлінню освіти Броварської міської ради, є 
СІШ8Довою частиною безперервною частиною освіти і здійсшоє навчання і 
вихов8ИВJI дітей У поза урочний і позaппdльиий час. 

1.2. Будинок у своїй діяльності керується Конституцією Украіни, законами 
Украіни, актами Президента Украіни, Кабінету Міністрів Украіни, наказами 
Міністерства освіти і науки, рішеННJIМИ центральних органів виконавчої влади, 
Броварської міської ради її виконкому, а також цим Статутом. 

1.3. Будинок є юридичною особою, має печатку, штамп, бланк. Будинок здійсшоє 
вавчаини дітей віком від 4 до 21 років. 

1.4. Юридична адреса Будинку: 07400, Украіиа, Київська обл., м.Бровари, 
вул.м.Лагунової, 18-А, тел.: 5-11-83. 

1.5. Будинок 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. Мета та предмет діиnьвості 

2.1. Будинок надає знания, формуючи вмінвя 't8 вавИЧlOI за інтересами, забезпечує 
п~еби особисroсті у творчій caмope~aцiї T~ ... ш:enектуальиий, .. д1!'овИИЙ . і 
ф1ЗИ'lВИЙ розвиroк, підготовку до активНО1 профес1ИН~1 ~ .. гpo~aдCЬK01 Д1JJJIЬн~сп, 
~орює умови ДJUI соціального захисту 't8 op~aцu ЗМ1~товвоro дозвJJUDl 
В1ДПовїдво до здібностей, обдаровань 't8 стану здоров JI виховВВЦ1В. 

~.2. Гол~вна мета БудинкУ: створеНИJI оптимальних .умов ДЛJI творчого, 
lВТeneктyanьHoгo духовного і фізичного розвитку ВИХОВВВЦШ, пошук, роз~итоlС 't8 

підтримка здіб~ обдарованих дітей, вих~в8ИВJI в ~ П~ЧУТТJI па~10ТИЗМУ.: 
JIIoбові до Украіни, поваги до пароДНИХ звич~, ~аДИЦ1И~ ВВЦ10П~~ Ц1НВос:теи 
УІсраі1lСЬJ(ОГО народу, а 't8Кож iиmИX н8Ц1И 1 Ha~oД1В, op~8Ц1JI дозвШЛJI 
підростаючого поколiвнJI, профілактика бездогJDJДНОCn 't8 правопорушень. 

з.~уктураБудивку 

3.1. у Б~ .. діють наступні чотири підрозділи: художньо-естетичний, 
Binn:_ 1Т, ДИВКУ створеШl го "'а образотворЧОГО мистецтва, методичний відціл, 

'"I'Y\UI. ~екоративво-вжиткоВО ~, 
CNO"""- ... • • 

r"QJI1�o-краєзнавчии вІДДШ. 
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3.2. Художвьо-ес~ відділ поєднує творчі об'єднання- гуртки, клуби, студії, 
театри культурно-д~звlЛJI~ .. ОГО напрJIМКY: студію українського народного танцю, 
клуб юних moбителlВ поезll, гуртки сольного та хорового співу, інструментальної 
~~, сучасного бального танцю, ДИТJIЧо-юнацький шоу-театр, спортивні гуртки 
тa1ВDI1· 

3.3. B~ ~екоративно-вжиткового та образотворчого мистецтва об'єднує 
наcтyшu ТВОРЧІ колехтиви: гуртки образотворчого мистецтва, ашІікаціі з соломи та 
iвmoro природного матеріалу, народної іграшки, естетики народного та сучасного 
побуту, конструювании та моделювання Oд1lГY та національного коС'ПОма, 
комп'ютерної rpамоти та інше. 

3.4. МетоДИЧНИЙ відділ здійсlПOЄ науково-методичну діяльність в установі, 
забезпечує творчі об' єднання методичними розробками, рекомендаціями з 
орraиiзaцii навчально-виховної роботи. 

3.5. Спортивно-краєзнавчий відділ об'єднує в собі гуртки: фізкультурно
спортивного та туристсько-краєзнавчого нanpимків роботи. 

4. Організацін навчальво-виховного процесу 

4.1. Будинок працює за річним планом, погодженим з управліННJIМ освіти 
Броварської міської ради. 

4.2. Навчально-виховний процес Будинку здійСIПOЄТЬСJl за типовими навчальними 
ПJIaRами і проrpамами, що затвеРДЖУЮТЬСJl центральними органами виконавчої 
влади, а також за навчальними планами і проrpамами, затвердженими управліииим 
освіти, ЩlXОДJIЧИ з інтересів і нахилів вихов8ІЩЇВ, особливостеJi соціально
економічного, культурного розвитку містІ, потреб батьківського коитингевту, 
існуючого розгал:ужеННJI позaппdльвих установ, JIId педколектив Буднику 
розроБJIJIЄ самостійно на підставі нормативно-методичних документів. 

4.3. Мовою навчaв:RJI в Будинку відповідно до Конституції України є украівсьха. 

4.4. Основна дiJшьиість Будинку здійсlПOЄТЬCJl В одновіковій та різновікових 
творчих об'єдиaниJJX з інтересами (гуртох, клуб, ансамбль, театр тощо). Кожен 
Вихованець має право навчаТИСJl в декількох об'єди8НllJlX, змінювати іх проТJlI'OМ 
року. 38ВJIТТJI ПРОВОДJ1ТЬСJl JIX за оди~про~ільНИМИ програмами, так. і за 
I(ОМПJIексними, і такими, що передбачають ІНДИВідуальне навчаивя ВИХОВАНЦІВ. 

4.5. Набір до творчих об'єднань може здіісшоватись протягом усього навчального 
роху JIК ва без конкурсній основі, тах і за КОНІСУРсом, умови JlКO~ Р?ЗРОб~с~ 
Бу~ом .. Прийом вихованців до БудинкУ ~ одеР~.~Оф~С1ИllО1, спеЦlальНО1 
Освіти здїЙСJПOЄТЬСJl на підставі ЗaJJВИ батьКІВ або ОСІб, що ІХ З8М1ВJПOть. 

дпа зарахуваивя учнів до гуртків, пов'язаних з фізичними нававтажеВВJIМИ, 
ПОТрібна довідка про відсутність У них протипоказань ДJIJI зamrrь у визначених 

1'YP'rkax. 
~.б. Будинком передбачено івдивідуалЬн~ иавчавиа учнівської молоді та 
ЩЦввідуanьва робота з дітьми-iввaniдВМИ ~a МІсцем ~ОЖИВaRIIJI. . 

Індивідуальне навчаиІОІ з дітьми-іввamдвми орramзовуєrьСJl за .баж~Б учшв 
та ба- у,;.... б ·б ... з"".:~ють і може проводитись У ПРИМІЩеННІ удивку, 

'A.~_ а о ОСІ ,JПQ ІХ aJYUПA" , • 

_АОt.fВШНіх умовах, лікувальному з8lCJI8Д1 тощо. 



m~ставою !fдЯ op~~iї індивідуального навчання з дітьми-інвалідами є: зuва 
батьКІВ. або ОСІб, JП(J. ІХ зaмuпoють, довідка лікувального закладу, наказ директора. 
тривалІСТЬ ЗaвJlть визначається наказом директора на підставі довідки лікаря. 

4.7. Середня напОВlПОваність груп у творчих об'єднаннях 10-15 вихованців. 
НапОВlПОваиість окремих творчих об'єднань визначається директором Будинку 
залежно від профілю, навчальних планів, програм та можливостей навчально
виховно~ процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше як 25 
вихованців. 

3aнятrя проводиться як зі CКJI8ДOM однієї групи, так і, за потреби, зі CКJIaдOM 
усього творчого об' єднaнНJI. 

3aнJ1'1Тя з ВИХОВ8JЩJIМИ І-го року навчaнНJI усіх напрямків проводиться з 
розрахунку З-4 академічні години на тиждень, а 2-го року навчaнНJI та наступних -
4-6 академічних годин. 

Тривалість одного заняття становить ДJIJI вихованців: віком від 4 до 5 років - 25 
хвилив; віком від 5 до 6 років - ЗО хвилин; віком від 6 до 7 років - З5 хвилин; 
старшого віку - 45 ХВИЛИН. 

РОЗlOlад СКJIадається згідно з навчальними планами, але педнавантажеНИJI 
керіввиха не повинно перевищувати 6 академічних годин за день з обов'язковими 
15-ХВИJIИННИМИ перервами через кожні 45 хвилин роботи (ЗО хв., З5 хв.), які 
враховуються в його робочий час. 

Навчально-виховний процес здійсшоється диференційовано (відповідно до 
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей дітей, з урахуванням іх 
віку, психологічних особливостей, стану здоров'я, з використанням різних 
орraвiзаційиих форм роботи: ЗВИJIТrЯ, урок, лекція, індивідуальне З8НJlТ1'я, 
конференція, курси, читaииJI, вікторинІ, концерт, похід, змагавия, репетиція, 
екскурсів, експедиція тощо). . 
на час спільних ЗaRJ1ТЬ усього творчого об'єдиaнНJI (репетиція, змагання, 

екскурсія, концерт, похід тощо) перерва визначається за розсудом керівниха 
об'єднВRВJI. 

4.8. Навчальний рік у Будинку починається І-го вересня. Тривалість навчального 
роху встановлюється Міністерством освіти і науки України, цеmpальиим органом 
ВИJ(онавчоі влади. Комплектування груп творчих об'єднань здШсшоється у період з 
l-ro по 15 вересня який вважається робочим часом керівниха. 

Розклад з~ об'єднань складається адміністрацією установи ва підставі 
поданих 'керівниками індивідуальних розкладів~ B~O~ з режиму ро~оти 
rстанови та умов праці і відпочинку вихов~в, ~ ВІКОВИХ. особлвв~cm:и ~ 
ІСНУЮчих санітарно-гігієнічних норм. У кamкущИ1, CВJ1ТI(OBl та ВИХ1ДВ1 ДВІ 

Установа працює за окремим планом, з~тверджевим директором. 

4.9. 3 метою подальшого розвитку здібностей і нахилів вихованців Будинок 
ОРraвiзовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій 
(Вl!rотовлеННJI продукціі, виконання робіт. 

4.10. Будинок має право в установленому порядку видавати посвідчеНIUI 
(СВідоцтва) ВИХОВaRЦJIМ про присвоЄВВJI кваліфікаціі, розряду, ІОІасу, категорії за 
tlpоФесією. 
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5. Учасники навчально-виховного процесу 

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Будинку є: 
директор, заступники директора; 

• педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного 
процесу; 

• вихованці; 
• батьки або особи, що іх замінюють; 
• представники підприємств, установ, організацій, які беруть участь у 

навчально-виховному процесі. 

5.2. Вихованці Будинку мають гарантоване державою право на: 
• здобуття позашкільної освіти відповідно до іх здібностей, обдаровань, 

уподобань та інтересів; 

• навчaннJI у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях 
Будинку; 

• безпечні та неппdдливі умови навчання та праці; 
• користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Будинку; 

• участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у 
конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, конкурсах, виставках та інших 
масових заходах; 

• представлеННJI в органах громадського самоврядувавия будинку; 

• вільне виражеННJI переконань; 
• захист від будь-пих форм експлуатації, психічного і фізичного насильствІ, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують іх правІ, принижують 
честь і гідність. 

5.3. Вихованці будинку зобов'язані: 
• оволодіти знaв:нJIМИ, вмiвнJIми, практичними навичками, підвищувати 

загальний купьтурний рівень; 

• дотримуватися морально-етичних норм; 
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 
• бережпиво ставитися до державного, громадського і особистого майва; 
• дотримуватися вимог цього Статуту, правип внутрішнього розпорядку 

БудинКу. 

5.4. Педагогічним працівником БудинкУ може бути особа з високими моральними 
JlkОCТJIМи, па має ВИЩУ педагогічну або ф~ову oc~iтy, . належний рівень 
npофесійНої підготовки здійСlПOє педагоnчну Д1JIJIЬR1CТЬ, забезпечує 
резУльтативність та якість' своєї роботи, фізичний та психічний став здоров'я пої 
ДОЗВОJUlє виконувати професійні обов'lJЗКИ в позaппdпьних ЗВICJIадах. Педагогічним 
nPацівником позaппdльного навЧ8JIЬного закпаду може бути також народний 
уМілець з високими мор8JIЬНИМИ якостями за умови належної резупьтативності 
RaвЧ8JIЬно-виховного процесу. 

5.5. Педагогічні працівники БудникУ мають право на:.. .... 
• BHeceННJI керівництвУ БудникУ та органам упрaвJI1ВВJl ОСВІТОЮ ~опозИЦ1И 

ЩОДО ПопimпеННJI навЧ8JIЬно-виховного процесу, подВИНJI на розгJIJIД кеРІВНИЦТВУ 



БудинкУ та педагоriчвої ради про моральне та матеріальне заохочеВIUI вихованців, 
застоСУВaRIIJI ст~еиь дО ТИХ, хто порушує правила внутрішнього трудового 
розпорЯДІСу, ЩО д1ЮТЬ У Будинку; 

• вибір форм підвищеИВJI педагогі'івої кваліфікації; 
• участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, івmиx органів 

самоврядув8ИИJI Будинку, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної 
роботи; 

• про~едеИИJI в установленому порJIДКy дослідно-експериментальної 
по~овоїроботи; 

• вибір педагогічно обrpувтованих форм, методів, засобів роботи; 
• захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства; 
• соціальне та матеріальне заохочеИВJI за ДОСJlГНеИВJI вагомих результатів у 

виконанні ПОКJIадеиих на них завдань; 

• об'єднaRIUI У професійні спілки, участь в івmиx об'єднаннях ГРОМВДJIИ, 
ДЇJШЬИЇСТЬ JIКИX не заборонена законодавством. 

5.6. Педагогічні працівники Будинку зgбов'язаиі: 
• виконувати навчальні плани та програми; 
• надавати знания, формувати BMiВIUI і навички з різних напрямів позашкільної 

освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 
нахилів, здібностей виховавців; 

• спрИJ1ТИ розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних JlКостей 
вихованців відповідно до іх задатків запитів, а також збережевшо здоров'я; 

• здійСlПOвати педагогічний контроль за дотрим8ВНJIМ вихованцими морально
етичних норм поведінки, правил виутрiпmього трудового розпорJIДКy, вимог imпиx 
документів, до регламентують організацію навчально-виховного процесу; 

• дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати 
йоro від будь-JIКИX форм фізичного, психічного насильства; 

• береrrи здоров'я вихованців, захищати іх інтереси, пропагувати здоровий 
спосіб ЖИТl'JI. , -

• 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, 
зaranьву і політичну культуру; 

• виховувати особистим прикладом і ~астаиовами повагу до державної 
символікИ, прmщипiв загальноmoдської морат; 

• дотримуватися вимог цього Статуту, виконувати правила Bвyтpimвьoгo 
РозпорJIДКy та посадові обов'JlЗКИ; 

• брати участь у роботі педагогічної ради Будинку; 
• виконувати накази і розпоряджеИВJI директорІ, органів державного 

YlIpавліВВJI, до сфери упрaвлiинJI яких належить Будинок. 

5.7. ВИКJiадачі, керівники гуртків, груп та jнших творчих об'єднань Будинку 
Dpацюють відповідно до розкладу зaRJIТЬ, затвердженого директором. 

5.8. Обсяг педагоriчного нававтажеВIIJI в~начаєrьCJI. директором Бу~ згідв~ з 
3atollO"aв • е!nYr'\II'VЄТЬСЯ упрaвJI1ИВJlМ ОСВІТИ. ПерерозпоДІЛ або змша 

~ ством І затв r,.... .. "J • w 

nедaroгічного нававтажеВIIJI прОТJIГQМ навчального року зд1исшоється директором 

Буд8llкy у разі зміни кількості годив за окремими навчальними програмами, що 



передбачаються робочим навчальним ІШаном, а також за письмовою ЗВJIВою 
педагогічного працівника. 

5.9. Не допускаЄТЬСJl відволікати педагоriчних працівників від виконання 
професійних обов'JlЗЮВ, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.10. Пед~гі:m ~ацівНИІСИ Будинку піДJlJlгаІОТЬ атестації, JIК правило,одии раз на 
п'ять роюв В1ДПОВІДНО до порядку встановленого Міністерством освіти і науки 

Украіни. 

5.11. Батьки вихованців або особи, JIКЇ їх замінюють, мають право: 
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

caмoBpJ!ДjвaнRJI Будинку; 

• звертаТИСJl до органів управліННJI освітою, директора Будинку та органів 
громадського самоврядуванНJI з питань навчанНJI та виховaнНJI дітей; 

• брати участь у заходах, спрвмованих на поліmпенНJI організаціі навчально
виховного процесу та зміцнеННJI матеріально-технічної бази Будинку. 

6. УпраВJIіннв та керівництво Будинком 
. 

6.1. Керівництво Будииком здійснює його директор, JIICИМ може бути тільки 
гром8ДJIВИИ Украіни, що має вищу педагоriчну освіту, стаж педагоriчної роботи не 
Meвm JIК три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів 
освіти в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки Украіни. 

6.2. Директор Будинку призначаЄТЬСJl на посаду і звШьНJIЄТЬСJl З посади 
вачaJIЬВИІСОМ управліншІ освіти, а заступники директора - відповідно начальником 
упрaвлimiJI освіти за ПОДaнНJIМ директора Будинку. 

ПризначеНИJI на посаду та звШьнеВIUI з посади педагоriчиих та інших 
працівників Будинку здійснює директор Будинку. 

6.3. Директор Будинку: 
• здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює належні умови ДЛJI підвищеНИJI фахового piвНJI 
працівmпdв; .-

• організовує навчально-виховний процес; 
• забезпечує контроль за виконaнНJIМ навчальних ІШанів і програм, JlКЇстю знань, 

умінь та навичок вихованців; 
• створює належні умови ДЛJI здобyrrJl ВИХОВaIIЦJIМИ позamкiльноі освіти; 
• забезпечує дотрИМ8RRJI вимог щодо охорони дитинства, саиітарно-ririєнічиих 

та ПРотипожежних норм, техніки безпеки; ... 
• РОЗПОРJIДЖaється в установленому пор~ ~аинОМ.l коштами Будинку; 
.ОРгаиізовує ВИІСонаввя коШТОРИСУ дохоДІВ 1 видаТКІВ Бу~, укладає угоди з 

IОридиЧвими та фізичними особами, в установленому порядку ВІдкриває рахунки в 

Установах банків або органах Державного каз~ачейства; . 
• встановлює надбавки, доплати, пре~1 та надає матерІальну допомогу 

nPаціввикам БудинкУ відповідно до з~онодавства; . . 
• npедCТ8ВЛJIЄ Будинок у всіх mдпpиємствах, ycтaвOB~ та о~гашз8ЦUIX і 

ВіДПОВідає перед Броварською міською радою за результати дuшьноСТ1 Будинку; 



• дае ДО3ВШ. ва. участь дiJIчiв науки, культури, членів творчих спілок, праціввиків 
кyJJЬТYPHO-OCBI~ зaкnад.ів, підприємств, установ та організаціі, іиmиx 
юридичних або фІЗИЧНИХ ОСІб У навчально-виховному процесі; 

• ~абезпечує право вихованців на захист від будь-JIКИX форм фізичного або 
ПСИХ1чиоro насильства; 

• видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і коН1рОmoє іх 
виконаини; 

• застосовує заходи заохочення та дисципліни СТJlГНення до працівників 

Будинку; 

• затверджує посадові обов' JlЗКИ працівників Будинку. 

6.4. Директор Будинку є головою педагогічної ради - постійно діючого 
колегіального органу упрaвnі1UUl Будинком. 

6.5. Пед~гічиа рада Будинку: 
• РОЗГЛJlДає плани, підсумки і актуальні ПИтaннJI навчальної, виховної, 

орraвiзаційно-масової та інформаційно-методичної роботи гуртків, груп та інших 
творчих об'єднань, а також питання дОТРИМВНIUI санітарно-гіriєнічних вихор, 
забезпечеННJI техніки безпеки, охорони праці; 

• розроБЛJIЄ пропозиції щодо поліпшеНВSI дUшьності Будинку, yrвopeНllJ1 нових 
гуртків, груп та iиmиx творчих об'єднань; 

• вИзначає заходи щодо підвищеВНJI кваліфікації педагогічних кадрів, 
впроваджеННJI в навчально-виховний процес ДОСJП"Нень науки і передового 

педагоri'ЧВого досвіду; 
• створює в разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами 

роботи; 
• порушує ЮІОПОТaинJI про заохочеВIUI педагогічних працівників тощо. 

б.6. Робота педагоriчвої ради проводитьCJJ відповідно до потреб Будинку. Кількість 
засідань педагоriчиої ради визначаєrьСR іх доцільністю, але не може бyrи менше 
ніж два ва рік. . 

б.7. Органом громадського самОВРЯДУВaВIUI закладу є загальні збори колективу. У 
період між загальними зборами діє рада Будинку дiJIльність пої peгymoЄlЬCJl цим 
Статутом. у Будинку за рimеllИJlМ зЩ'ВЛЬиих зборів можуть створюватись і дiJrrи 
niюIyвальна рада, комітет вихо~aшdв та батr:~ський KOмi~eт,. а також K~~cii, 
асоціаціі Тощо, положеВНJI про JПQ розроБJIJIЄ Міністерство ОСВІТИ І вауки Украши. 

б.8. З метою розвитку, вдосковалеИИJI навЧ8JJЬво-вих~вного про~есу~ підвищеИШІ 
lIpофесійвої майстерності і творчого зросту педагопчних кадрІВ ДІЄ методична 

рада: 

• методична рада забезпечує вивчеlПUI,. уз~еШIJI та впровадже~ в 
nPanикy роботи ДОCJJI1lевь психолого-пе~ПЧН~l наухи ~ передово;о ДОСВІДу; 

8 всебічно СПРИJIЄ ПЇД8ищеввю ф~ОВОl. маистерно~ пед~nв, розгццає 
авторські програми, навчanьнї плани кер1ВВИЮВ тв~рчих об єднань, 

8 nPОВОДИТЬ вивчеВНJI нормативних дохумеИТ1В, ОГJUlДИ новинок психолого-

педагогічної літератури; . • . . 
81na1l8.. e'тnтn8ЦIВ· викам у самООСВІТ1, використаннІ нових технологій 
-~ допомогу м ~!' 

Иав'lаиви та ВИХОВaшuI. ..' 



7. фіванеово-rоеподареька дївльніеть та матеріально-технічна база 

7.1. фінансово-господарська діяльність Будинку ПРОВОДИТЬСJl відповідно до 
законодав. ства та цього Статуту. 

7.2. Основним джерелом фінансування навчально-виховної та господарськоі 
дЬшьності, соціального розвитку колективу Будинку є кошти бюджету міста. 

7.3. Додатковими джерелами фінансування є: 
• кошrи, отримані за надання іІЛатних послуг, відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів Украіни та у порJIДКy, встановленому 
Мівістерс.твом освіти і науки Украіни за погоджеННJIМ з Мінфіном та 
Мінекономіки; 

• кошrи від здачі в оренду приміщень, обладнання, костюмів у вільний від 
основних ЗaнJIТЬ час; 

• кошrи ryмaнiтapHoi допомоги; 
• добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих ГPOM8ДJIН; 

• інші іІоходжеННJI. 

7.4. Будинок у процесі проваджеННJI фінансово-господарськоі дiJшьності має право: 
• самостійно розпоряджатиCJI КОШlами господарськоі та ішпоі дiJшьності 

відповідно до цього Статуту; 
• користуваТИСJl безоплатно земельними дішпп<ами, на JIКИX від розташований; 

розвивати власну матеріальну базу; 
• володіти, користуваТИСJl і розпоряджатиCJI майном відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 
• виконувати ішпі діі, що не суперечать законодавству та цьому Статуту. 

Матеріально-технічна база Будинку вюпочає приміщеННJI, споруди, обладнання, 
засоби зв'язку, земельні ДЇЛJIНКИ, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його 
користуванні. 

для проведеННJI навчально-виховної роботи, організаційно-масової роботи 
Будинку, надаюТЬСJl в користування культурні, оздоровчі, та інші заклади 
безоплатно або на пільгових умовах. ПОРJIДок HaдaннJI зазначених об'єктів у 
користування визначаЄТЬСJl міською радою та ії виконавчим комітетом . 

. -
7.5. Майно Будинку може вилуча~CJI засновнико~ ~e за ~OB~ подальшого 
ВИКОРИстанни цього майна та коJПТ1В, отриманих вІД иого реал1Зацu на розвиток 

ПОЗ~ної освіти в порядкУ, встановленому Кабінетом Міністрів Украіни. 

7.6. Виконання договірних робіт (ШІатиих послуг~, .. H8ДaннJI в ~peндy пр~е~, 
ОбладнаннSI (у вільний від основної роботи час) ЗД1ИсIПOЄТЬCJI з;щно тарифш І ЦІН, 
передбачених затверджеlШМИ в ус~авовл~но~ ПОРядк?' преисхур~, та за 
ПоroджеННSIМ власника, а JlI(ЩО такі BIДcyтm, зnдно ДОГОВІРНИХ тарифІВ І ЦІН. 

7.7. Штатний розпис БудинкУ 3атверджУЄТЬCJI рішеННJIМ сесії Броварської міської 
ради. . 
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8. Контроль за діяльністю Будннку 

8.1. Контроль за забезпечеННJIМ Будинком Державних стандартів освіти, 
ВИJ(он8ИВJIМ покладених на нього завдань забезпечуєrьСJl Міністерством освіти і 

науки Украіни. 

8.2. Основною формою коmpОJПO за дiJшьнісТlO Будинку є державна атестація, па 
ПРОВОДИТЬСJl не рідше одного разу на десять років У порJIДКy, встановленому 
Міністерством освіти і науки. 

8.3. Зміст, форми, періодичність КОНТРОJПO, не пов'язаного з навчально-виховним 
процесом, BCTaнoвmoєrьCJl Броварською міською радою відповідно до чинного 
законодавства. 

8.4. Діловодство установи організовуєrьСJl відповідно до порJIДКy, визначеного 
чинним законодавством Украіни. 

9. Міжнародне співробітництво 

9.1. Будинок за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної 
бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародні учнівСЬкі та 
педагогі1П;li обміни у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у 
міжнародних заходах. 

9.2. Будинок має право укладати yгo~ про співробітництво, встанОВJПOвати прямі 
зв'язки з органами управліиия освітою, навчальними закладами, науковими 
установами, підприємствами, організаціями, громадСЬКИМИ об'єднаннями інших 
краін у встановленому законодавством порядку. 

10. ПОРJIДОК ліквідаціі та реорганізації 

10.1. Реорганізація та ліквідація Будинку здШсmoЄlЬСJl за рimеИНJIМ Броварської 
міської ради у відповідності з ЧИННИМ законодавством. 

11. ПОРJIДОК внесенви змів і доповнень до Статуту 

11.1. ВнесеВИJI змін та доповнень до Статуту здШсmoЄlЬСJl в тому ж ПОРЯДКУ, що і 
прИЙВJrrrJI цього Статуту. 

Виконуючий обов'JlЗКИ міського ГWИJЩ!1 
секретар ради 

І.В.Сапожко 



ПодaввJI : 

вачвльВИl( управліВВJI освіти 

Погоджено: 

заступник міСЬКОГО голови ~ л.м. BIIВOIJI.I 



""vn~ICLКA МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
YnРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

07400 М. Бровари, вул. Гагарін&, 18, тел (04494) 5-14-81,5-14-82 

від f ()8, 1)9 Н!! оои 
НаК!! за --

Подання 

Виконуючому обов'язки міського 
голови - секретарю ради 

Сапожку І.В. 

УправлїНШІ освіти Броварської міської ради просить винести на розгляд 
сесії Броварської міської ради питання <<Про затверджеННJI Статуту Будинку 
дитячої та юнацької творчості в новій редакції та штатного розпису будинку 
дитячої та юнацької творчості». 

Начальник ynpавліиня освіти 

СIШЬtco ю.м. 
4-61-83 

..... 

В.І.Онищенко 
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