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Про затвердження 
Статутів початкових спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів м. Бровари -
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відділу кульryри Броварської міської ради 

Розглянувши подання начальника відділу кульryри Багмут Н.А. від 
22.10.2009р. Н!! 158 , керуючись П.30 ст. 26 Закону Украіни "Про місцеве 
самоврядування в Україні", Законом України «Про позашкільну OCBiry», 
Постановою Кабінery Міністрів України Н!! 433 від 06.05.01р. «Про затвердження 
переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкілЬНlrЯ 
навчальний заклад» (з наступними змінами), Положенням про початкові 
спеціалізовані мистецькі навчальні заклади системи Міністерства культури і 
мистецтв України, затвердженого наказом Мінкультури від 06.08.01р. НІ 523, та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

I.Затвердити СТВ1)'Ти початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 

закладів в м. Бровари: 
1.1. Броварської міської дитячої школи мистецтв відділу культури Броварської 
міської ради (додаток Н!!I) 
1.2. Броварської міської дитячої музичної школи відділу культури Броварської' 
міської ради (додаток Н!!2). 
2.Начальнику відділу культури (Багмут Н.А.) провести в установленому 
порядку державну реєстрацію Статутів закладів, вказаних в п.п.l.l. тв 1.2. 
даного рішення 
3.Визнати таким, що втратив чинність наказ відділу культури Броварської 
міської ради Н!!22 від 20.07.04р. <<Про затвердження Положення пр? Броварську 
міську дитячу музичну школу тв Положення про Броварську МІСЬКУ дитячу 

школу мистецтв». . 
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СТАТУТ 

Додаток 
до рішення 
Броварської міської ради 
від "Ао 6. I~ . .и" 
Н!! (,I,fJJJ- r,r- fJГ 

Броварської міської дитячої музичної школи 

-Відділу культури Броварської міської ради 



-./.-

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей u статут РОЗРОб~ено на підставі Положення про початковий 
мистецькии навчальнии заклад (школу естетичного виховання), 
затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 
06.08.2001 Н!!523 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украіни 10 
вересня 2001 року за Н!!803/5994, і є документом, який регламентує 
діяльність Броварської міської дитячої музичної школи. 

1.2. Броварська міська дитяча музична школа відділу культури Броварської 
міської ради створена на підставі рішення виконавчого комітету Броварської 
міської ради від 22.04. 1997р. N!! 114 «Про реорганізацію позашкільних 
установ міста». Броварська міська дитяча музична школа належить до 
системи позашкільної освіти, є почаТКОВОІО ланкою спеціальної мистецької 
освіти. 

1.3. Броварська міська дитяча музична школа (далі заклад) заснована на 
комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 cтaтri 12 Закону 
України «Про позашкільну освіту» має статус комунального позашкільного 
навчального закладу. 

1.4. Засновником закладу є Броварська міська рада. Заклад безпосередньо 
підпорядкований відділу культури Броварської міської ради. Власником 
'майна закладу є Броварська міська рада. 

1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадин у позаурочний та 

поза навчальний час. 

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією Украіни, законами 
Украіни, актами Президента Украіни, Кабінету Міністрів Украіни, наказами 
Міністерства освіти і науки Украіни, Міністерства культури і туризму 
України, ріmеННJIМИ Броварської ~CЬKOЇ. p~ та i~ виконавчог~ комітету, ~ 
також ПоложеННJIМ про початковии спеЦlал1ЗОВании мистецькии навчanьнии 

заклад (школу естетичного виховання) і цим Статутом. 

1.7. Заклад надає державні гарантії естетичного вихов~ через ДOC1YJIНiCTЬ 
до надбань вітчизняної і світово! .культури, готує П1дrp~JI ДЛJI занять 
художньою творчістю, а для наибшьш обдарованих УЧН1В - до вибору 
професії в галузі культури і мистецтв. 

1.8. Мова навчання У закладі визначається Конституцією Украіни і 
відповідним Законом України. 

2. ОРГ АНІ3АЦIЙНО-ПР АВОВІ ЗАСОБИ ДIЯJIЬНОСТІ ЗАКЛАДУ. 

2.1. Заклад є юридичною особою, діє на ~iдcтaвi цього Статуту, має 
самостійний кошторис, круглу печатку, кутовии штамп. 
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Юридична адреса закладу: 

07400 м. Бровари Київської області, бульвар Незалежності, 6-А 

~OB~a назва заклад~: Броварська міська дитяча музична школа 
ВІДДІЛУ культури Броварської міської ради 

2:2. Створення, реорганізація та ліквідація закладу здіЙСНІОЄТЬСЯ за 
РІшенням власника та в порядку, встановленому чинним законодавством. 

2.3. З~клад проводить навчально-виховну, методичну, культурно
ПРОСВІТНИЦЬКУ роботу. 

2.4. Основними завданнями закладу є : 
- виховання rpомадянина України; 

вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв .... ..... ' 
традИЦІИ, нацІОНальних Ц1Нностеи украІНСЬКОГО народу, а також інших 
традицій і народів; 
виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму, ЛlOбові 
до Украіни, прав і свобод людини та rpомадянина, почуття власної 

гідності; 
- естетичне виховання дітей та юнацтва; 

навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх rpомадян різних 
видів мистецтва; 

- створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 
- задоволення потреб У професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; 
- пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих 

дітей та молоді, розвиток і підтримка іх здібностей, обдарувань і 
талантів; 

_ задоволення духовних та естетичних потреб rpомадян. 

2.5. З метою виконання завдань, що стоЯТЬ перед закладом, та забезпечення 
найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів можуть 
створюватися різні відділи (фортепіанний, відділ народних інструментів, 
хорового та сольного співу, відділ музично-теоретичних дисциплін, 
струнно-смичкових інструментів ). 

2.6. Заклад має право створювати різні cтpyктyp~i підрозділи, що працюють 
на засадах самоокупності. Положення, н~чалЬНІ плани, проrp.ами 
структурного підрозділу розроБJIJПOТЬСЯ І затв~рджуються кеРІВНИКОМ. 
Напрямки роботи, наповнюваність ~УП, РОЗМІР плати за навчання 
визначається та затверджУЄТЬСЯ кеРІВНИКОМ закладу. 
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2.7. З~ад має право в!~кр~вати у територіальних органах Державного 
казначеиства реєстраЦ1ИНИИ рахунок ( для обліку операцій з виконання 
з~ьного фО~~ кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок ( для 
оБЛl~ операЦIИ з ви~онання сп~ціального фонду кошторису та зарахування 
на цеи ?.ахунок KO~IB за H~~HI устаНОВОIО платні послуги, а також 
бпаГОДІИНИХ внеСКІВ, гранТІВ 1 дарунків) 

2.8. Заклад .може мати філії. Рішення про створення філій приймається 
закладом ПІСЛЯ погодження з органами місцевого самоврядування. 

2.9. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, 
навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими 
навчальними закладами, створювати асоціації та інші організаційні 
структури за погодженням з органами місцевого самоврядування. 

2.10. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній 
базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних 

закладів. 

2.11. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів 
(класів) у приміщеннях загальноосвітніх вищих навчальних закладів, 
,підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними 
закладами та установами. 

2.12. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 
програм, змісту, форм і методів навчання. 

Відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників за напрямками діяльності. Підвищення кваліфікації може 
проводитись у формі курсів, семінарів, майстер-класів, відкритих уроків, 
підготовки леІЩій, рефератів і за іншими організаційними формами. Участь 
педагогічних працівників у засадах підвищення кваліфікації засвідчується 
керівником закладу і' є підставою ДJIJI проведення aTec~. 

Заклад може надавати методичну допомогу педагоГІЧНИМ колективам, 

навчальним закладам регіону, молодіжними, дитячим, громадським 

організаціям. 

2.13. Право вступу до закладу мають гром~~ни України. І~оземці та особи 
без громадянства, які перебувають в УкраІНІ на законних Пlдставах~ 
вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян УКРаІНИ. 

2. 14.ПрИЙМання учнів до закладу MO~~ здійс~ва~ся протягом . . 
навчального року, JII( на без КОНКУРСВІИ ОСНОВІ, так 1 за ~oнкypco~ на ~~~CTaвl 
заиви батьків або осіб, які іх замінюють. До заяви батьКІВ або ОСІб, JIК11X 



звміНIОЮТЬ, додається довідка медичного закладу про відсутність 
протипоказань ?,-О занять у закладі та копія свідоцтва про народження. 

Порядок. І строки проведення вступних іспитів, проcnyxовувань і 
вимоги до УЧНІв визначаlОТЬСЯ педагогічною радою закладу. Зарахування до 
навчання проводиться наказом директора закладу. 

2.15. Заклад проводить прийом учнів віком від 5 років. Термін навчання (без 
врахування часу навчання в групах, які працюють на засадах самоокупності) 

від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених 
Міністерством культури і туризму України, або обраних закладом для 
організації навчально-виховного процесу. 

2.16. Документація закладу, яка регламентує організаціlО та проведення 
навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими 

Міністерством культури і туризму України. 

2.17. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної 
статистики. 

з. ОРГАИІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ІІРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня. 
Дата закінчеННJI навчального року, терміни шкільних канікул 

визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими 
Міністерством освіти і науки Украіни. 

Комплектування груп здійснюється у період з 1 по 15 BepeCНJI, який 
вважається робочим часом викладач~. .. 

у канікулярні, вихідні, СВЯТКОВІ та неробоЧІ ДНІ заклад може працювати 
за окремим планом, затвердженим директором закладу. . 

Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та працІ. 

3.2. у період епідемії заклад може працювати.~а особливим режимом роботи, 
встановленим відповідним органом державНОІ влади. 

з.з. Заклад працює за річним планом роботи. 

З.4. Навчально-виховний процес у закладі здійснюєть~а ~овими 
навчальними планами та програмами, затвердженими Н1стерством 
'. України а також за навчальними планами та програмами, 

культури І туризму, .. 
затвердженими відповіднимИ місцевими оргаНами управл1ННJl в галузІ 

культури. 
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3.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з 
ypaxyBaнНJIМ типового навчального плану. Запровадження 

експериментальних навчальних планів може здійснюватися виключно за 
спільним рішенням Міністерства культури і туризму України та Академії 
педагогічних наук України. 

3:6. Н~чальн?-вих?вний процес у закладі здіЙСНIОЄТЬСЯ диференційовано, 
ВІДПОВІДНО до ІНДИВІДУальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

учнів з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров*я. 
Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні 

форми роботи: 

- індивідуальні та групові уроки; 
- репетиції; 
- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти; 

лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; 

- позаурочнізаходи. 

З.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, 
академічних концертів, іспитів) визначаються завідуючими відділами та 

відділеннями закладу. 

З.8. Основною формою навчально-виховної роботи є урок. 
Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними 

планами і програмами, за якими працює заклад, з урахуванням 

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних 
вікових категорій і становить для учнів: 

віком від 5 до 6 років - ЗО хвилин; 
віком від 6 до 7 років - З5 хвилин; 
старшого віку - 45 хвилин. . . 
Перерви між уроками ~ роб~ЧИМ час~м. педагоп:ного праЦІвника. 

Кількість, тривалість та ПОСЛІДОВНІСТЬ уроюв І перерв МІЖ H~ 

визначається розкладами, ЩО затверджуються заступником кеРІвника 

закладу з навчальноі роботи. 

, . 
З.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не ПОВ язанІ з навчаль~о-

виховним процесом, за рахунок навч~ьного :a~y З~БОРОНЯ:rься, крІМ 
випадків, передбачених рішенням КаБІнету МіНІСТРІВ УКР81НИ. 

З 10 С дня наповнюваність груп У закладі визначається типовими . . ере . . 
навчальними планами початкоВИХ спеЦІВJI1ЗОВ~ мистецьких ~авчальних 
закладів, затвердженими Міністерством . куль~и І туризму Yкpal~. 

Г еКТУЮТЬСJl залежно ВІД профшю та можливостеи рупикомпл . оо 
організації навчально-виховного процесу, ВИХОДЯЧИ ІЗ сереДНЬОІ 
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Н~ПОВНІ~ваності груп. Загальна кількість груп не може перевищувати їХ 
КШЬКОСТІ, що визначена розрахунком педагогічних годин. 

~ормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, 
обранІ закладом для організації навчального процесу. 

3.11. для оціНIОВання рівня навчальних досягнень учнів використовується 
12-~. бальна система, що затверджена Міністерством культури і туризму 
УкраІНИ. 

З.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік вистаВnЯIОТЬСЯ викладачем 
на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під 
час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з яких іспити не 
проводяться, є підсумковими. 

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з 
яких проводяться іспити, виставляється екзаменаційною комісією на 
підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок. 

Оцінка за рік з предметів навчального плану виставляється не 
пізніше ніж за 5 днів до закінчення навчального року. 

Оцінка за рік може бути змінена рішенням педагогічної ради. 

З.ІЗ. ПИтання, пов'язані із звільненням учнів від здачі іспитів або 
перенесенням їх строків, вирішуються директором закладу на підставі 
подання відділів за наявності відповідних документів. 

З.14. Питання щодо проведення учнів до наступного класу, призначення . . , 
повторних переВІДНИХ контрольних заходІВ у зв язку з невиконанням 

програмних вимог, призначення терміну здачі матеріалу з предметів, 
програмами JIКИX контрольні заходи не передбачені, залишення на 
повторний рік навчання та ВИКJIIQчення із закладу (при умові 
систематичного невиконання навчальних планів та програм), видачі 
свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та 
затверджуються наказами диреn:ора закладу. . 

Повторні перездачі ПОВИННІ бути завершеНІ, як правило, до 20 

вересня наступного навчального року. 

З.15. Випускникам закладу, які в устан~вленому !l0РЯДКУ склали B~cкнi 
іспити, видається документ про позашкш~ну OCBI~: Зр~ки дo~eHTIB про 
позашкільну освіту затверДЖУЮТЬСЯ ~аБIНето~ МіНІСТРІВ YкpaIH~. 
Виготовлення документів про поз~ну ОСВІТУ J?дЯ Д~ржавних І 
комунальних навчальних закл~D ЗДІИСНЮЄТЬСЯ D1ДПОВІДНО за рахунок 

державного та місцевого бюджепв. 



З.16. Учням, які хворіли під час випускних іспитів, при умові повного 
виконання навчальних планів та nporpaM, видається документ про 
позашкільну освіту на підставі річних оцінок, а для випускників відділення 
образотворчого мистецтва - за умови виконання випускної роботи. 

З.17. Учням випускних кnaciB, які не виконали у повному обсязі навчальні 
плани та програми, видається довідка про навчання в закnаді. для 
одержання документа про позашкільну освіту цим учням надаєrься право 

повторного іспиту (іспитів). Учням відділення образотворчого мистецтва в 
разі невиконання випускноі роботи надається право довиконати ЦІО роботу. 

З.18. Учні, які мають високі досягнення (10-12 балів) у вивченні всіх 
предметів за відповідний навчальний рік, нагороджylОТЬСЯ похвальним 
листом «За високі досягнення у навчанні)). 

Рішення про заохочення приймаються педагогічною радою за 
поданням відділів. 

3.19. За рішенням керівника зaкnаду викnючення учня може проводитися 
при невнесенні плати за навчання протягом двох місяців, у групі 
самоокупності - одного місяЦJI відповідно до нормативно правових актів. 

З.20. Навчально-виховний процес у зaкnаді є вільним від втручання 
політичних партій, громадських, релігійних організацій. 

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в зaкnаді є: 
- учні; 
- директор, заступники директора; 

- ВИЮІвдачі, концертмейстери; 
- бібліотекар, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу; 

- батьки, або особи, які їх звмїшоють; ..... 
_ представники підприємств, установ та ОРГВНІЗац1И, JIК1 беруть участь у 
навчально-виховному процесі. 

4.2. Учні зaкnаду мають гарантоване державне ~aвo. на: ... .. 
_ здобуття позашкільної ми~тецьк~ї освіти ВІДПОВІДНО ДО ІХ ЗДlбностеи, 

обдарувань уподобаньтаlнтересш; 
_ добровільн~й вибір закладу та н~чання певн~ видам мистецтв; 
- навчання на декількох музичних 1Нструментах,. 
_ безпечні й нешкідливі умови навчання та працІ; 

_ користування навчальною базою закладу;. . . 
ах ог., .. адах фестивапях, ОЛІМПІадах, концертах тощо, 

участь у конкурс , JJI& , 



- повноцінні за змістом та тривалістю заняття. . , 
- вшьне в~раженНJI поглядів, переконань; 

захист ВІД бу~ь-я~их форм експлуатації, психічного і фізичного 
~асильства, ВІД ДІЙ педагогічних та інших працівників, які порушують 
ІХ права, ПРИНИЖ}'lоть честь і гідність. 

4.3. Учні корис~ться правом внутрішнього шкільного переведення та 
пер"еведення дО ІНШОГО закладу за наявності вільних місць. ПереведенlрІ 
ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за наказом директора. 

4.4. Учні закладу зобов'язані: 
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 
- підвищувати загальний культурний рівень; 
- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими; 
- брати посильну участь у різних видах 'Ірудової діяльності; 
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 
- дотримуватися вимог Статуту. 

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 
якостями, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень 
професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує 
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан 
здоров' я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі. 

4.6. Педагогічні працівники закладу мають право на: 
- внесення керівництву закладу та органам управління культурою 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на 
розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про 
моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до 
тих, хто порушує правила внутрішнього 'Ірудового розпорядку, що 

діють у закладі; 
- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації; 
- участь у роботі методичних об' єднань, нарад, зборів у заходах, 

пов' язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
- вибір педагогічно обrpунтованих форм, методів, засобів роботи з 

учнями; 

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

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

діяльність яких не заборонена законодавством. 



- 10-

4.7. Педагогічні працівники зобов'язані: 
- виконувати навчальні плани та програми; 

н~ава:и знан~я, ф~рмувати вміння і навички диференційовано, 
ВІДПОВІДНО до ІНДИВІДУальних можливостей інтересів нахилів 
здібностей учнів; '" 

- с~рИJI:И розви:кові інте~ектуальних і творчих здібностей учнів 
BI~~OBIДHO до ІХ зад~ТКІВ та запитів, а також збережеНН10 здоров'я; 

- ЗДІиснювати педаГОГІЧНИЙ контроль за дотриманням учнями 

морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних ВИМОГ; 

- ~отри~уватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати 
иого ВІД будь-яких форм фізичного, психічного насильства, 
виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 
моралі; 

- берегrи здоров'я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий 
спосіб життя; 

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

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 
символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 
пов' яз ану з виконанням посадових обов'язків ( журнали, плани 
роботи тощо); 

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки; 
- брати участь У роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, 

відділень, відділів, нарад, зборів У заходах, пов'язаних з організацією 
навчально-виховної роботи; 

_ виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів 
державного упрaвnінНJI, до сфери управління яких належить заклад. 

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкладу 
занять, затвердженого директором або заступником директора з навчальної 

роботи. 

4.9. Педагогічні працівники закладу пїДnЯnUОТЬ атестації, як правило, один 
раз на п'ять років, відповідно до чинного законодавства. 

4.10. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників закладу 
Встановлюється керівникоМ згідно із законод~ством. . . 

Норма годин на 1 тарифну ставку педагоnчних працlВ~ закладу 
становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата роботи ЗДІИСНЮЄТЬСЯ 
пропорційно до обсягу педагогічного навантаження. 
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За~ідylОЧИМ відділів здійснюється оплата в розмірі 15 відсотків від 
таРИфНОІ ставки. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального 
року можливий у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 
програмами, що. передбачається навчальним планом, у разі вибуття або 
зарахування УЧНІв протягом навчального року або за письмовою згодою 

педагогічного працівника з додержанням законодавства України про праЦJО. 
Перерозподіл педагогічного навантаження в закладі у зв'язку з 

вибуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року 
здійснюється керівником. 

Оплата праці працівників закладу здійснюється відповідно до 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу 
виконавчої впади в галузі освіти, Міністерства культури і туризму України. 

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

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, Ма10ТЬ право: 
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування закладу за їх наявності; 
звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та 
органів громадського самоврядування цього закладу з питань 

навчання та виховання дітей; 
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організаЦl1 
навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу; 

_ захищати законні інтереси учнів в органах громадського 
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

5.1. Керівництво закладом здіЙСН10Є директор, я~. може бути Ti?IЬK~~ 
громадянин України, що має вищу фахову .. OCBI~ І стаж педагОГІЧ~ОI 
роботи не менш як три роки, успішно проишов П1дroтовку ~a. атестаЦІІО 
керівних кадрів культури в порядку, встановленому МІНІстерством 
культури і мистецтв України. 

S 2 Ди ник директора з навчальної роботи призначається на .. ректор, заступ ... .. П .. 
ІДД• і nv культури БроваРСЬКОI МІСЬКОІ ради. едаГОГІЧНІ 

посаду начальником D ..... J • 
.. . акладу призначаються на посади та ЗВ1ЛЬНЯІОТЬСЯ З 

та ІНШІ ПРацІВники з 

посад керівником закладу· 
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5.3. Директор закладу: 
- здіЙСНIОЄ керівництво колективом' , 
- призначає на по~ади та звільняє з посад працівників закладу; 

cтвop~є належНІ умови для підвищення фахового рівня працівників; 
- оргаНІЗОВУЄ навчально-виховний процес; 

за~езпечує кон~оль за виконанням навчальних планів і програм, 
яКІСТЮ знань, УМІНь та навичок учнів; 

- створює належні умови для здобутгя учнями початкової спеціальної 
мистецької освіти; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно
гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; 

- має право першого підпису платіжних документів для здійснення 
видатків із реєстраційного рахунку та спеціального реєстраційного 
рахунку; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, 

є розпорядником кредитів; 
- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає 

угоди з юридичними та фізичними особами; 
- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомоІУ 

працівникам закладу відповідно до законодавства; 
- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед засновником за результати діяльності закладу; 
- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 

працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ 
та організацій, інших ЮРИДИЧНИХ або фізичних осіб у навчально
виховному процесі; 

_ забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства, 

_ видає в межах своєї компетенції накази та розпоряджеННJI і 
КОНТРОmoє їх виконання; .. 

_ застосовує заходи заохочення та ДИСЦИПЛІнарНІ стягнення ДО 

працівників закладу; . 
затверджує посадові обв'язки праціВНИКІВ закладу. 

5.4. Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого 
колегіального органу управління закладом. 

За відсутності директора обов' язки голови виконує заступник 

ДИректора з навчальної роботи. . .. . 
Обов'язки секретаря педагОПЧ~ОI ради виконує один з викладаЧІВ, 

який обирається строком на один рІК. 

5 5 П · об'єднУЄ педагогічних працівників закладу і " едагопчна рада 
розвиoмn1 та вдосконалення навчально-виховного створюється з метою .6 ...... " 
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процес~, підвищення професійної майстерності та творчого зростання 
педаГОГІЧНОГО колективу. 

5.6. Педагогічна рада закладу: 
- розглядає план навчально-виховної і методичної роботи закладу; 

обговорює заходи, які забезпечують високий рівень навчально
виховної і методичної роботи; 

- заслуховує та оБГОВОРIОЄ доповіді, звіти керівника закладу, його 
заступників, керівників відділів та окремих викладачів щодо стану 
навчально-виховної і методичної роботи закладу; 

- визначає заходи підвищеННJI кваліфікації педагогічних кадрів, 
упроваджеННJI в навчально-виховний процес ДОСJlгнень науки та 

передового педагогічного досвіду; 

приймає рішення про видачу свідоцтв про закінчення закладу, 
переведення учнів у наступний клас, залишеННJI на повторний рік; 

- навчання, призначеННJI повторних іспитів, виключення учнів із 
закладу, нагороджеННJI Похвальними листами; 

обговорює заходи, пов'язані з проведенням набору учнів, визначає 
ПОРJlДОК і строки проведення вступних іспитів, проспуховувань, вимоги 
до вступників; 

- порушує клопотання про заохочеННJI педагогічних працівників; 
- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 

5.7. Робота педагогічної ради ПРОВОДИТЬСJl відповідно до потреб закладу. 
Обов' язковим є npоведеННJI засідань педагогічної ради на початок та 
кінець навчального року, а також є піcnя кожної навчальної чверті. 

5.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 
трудового колективу. 

5.9. РішеННJIМ загальних зборів СТВОРЮЄТЬСJl рада закладу, що діє в період 
між загальними зборами. 

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами 

трудового колективу. . ... 
До складу ради закладу делегуються завІДУЮЧІ В1ДДшами, представники 

громадських організацій та керівництва закладу. 
3aciдaННJI ради є правоЧИННИМ, ~o в ньo~ бере >:асть не ~евш~ 2ІЗ 

їі чл . Р· ННJI приймаються бїnьпnстю ГОЛОСІВ присутнІХ на заСІданнІ 
еНІВ. lше ... .. 3 . 

членів ради. РішеННJI ради мають рекомевдацlИНИИ характер. aC1ДaННJI 

ради оформлюються протоколами. 

5 10 У . l·шенням загальних зборів або ради закладу, можуть . . закладІ, за р . .. б . .. 
створюватися і діяти пiкnyвальна .. ?ада, УЧНІВСЬКИИ та атьювськии 
комітети, а також комісії, асоціацІІ тощо. 



- 14-

5.11. Керівник закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів 
громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному 

законода~ству,. нормати~но-правовим актам Украіни, Положенню про 
почаТКОВІ. спеЦІалІзоваНІ мистецькі навчальні заклади системи Міністерства 
культури І туризму та цього Статуту. 

5.12. ~a наявн?сті не MeH~e трьох викладачів з одного виду мистецтв 
(СП~Рlднених ІнструмеНТІВ) у закладі можуть створюватися відділи, 
кеРIВНИ~ ~ких затверджуються наказом директора закладу. 

. ВІДДІЛИ спр~яють організації навчально-виховного процесу, 
ПІДвищенню ЯКОСТІ викладання, виконавської та педагогічної майстерності, 

виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХШЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ 

6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до 
законодавства та цього Статуту. 

6.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету та плати за навчання учнів. 

Основним джерелом фінансування закладу є кошти міського 

бюджету. 
Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних 

планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з виховною 
роботою, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праці, збереження та 
зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеріальне 
стимулювання трудового колективу. 

Фінансування закладу може здійСlПOватись також за рахунок 
додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Бюджетне фінансування закладу не може зменшуватися. або 
DpИПИНJIТИся у разі наявності У з~аду дода:rкових д?Керел фІНансування. 

Бюджетні асигнування на ЗДІиснення Д1JlЛЬН~СТl заклад?' та 

позабюджетні кошти не підлягають вилученшо, КРІМ ВИП8ДК1В, 
передбачених чинним законодавством Украіни, і використовуються 
Виключно за призначенням. 

6.3. Розрахунок навчальних годин по закладу складаБЄТЬСЯ на ~.ан?виЙ .. 
контингент учнів, установлений відділом. культури роваРСЬКОI МlСЬКОI 
ради, у відповідності до навчальних планІВ, за якими працює заклад. 



-15 -

ОСНОВОЮ розрахунку фонду заробітної плати є: 
- штатний розпис; 

- середня педагогічна ставка з урахуванням надбавок і підвищень за 
тарифікацією; 

- кількість пед~~огічних ставок за розрахунком навчальних годин; 
- сума ГРОШОВОІ винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, 

визначених 57 статтею Закону України «Про освіту» та нормативними 
актами Кабінету Міністрів України. 

6.4. Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається 
виконкомом Броварської міської ради у порядку визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Діти з багатодітних сімей, діти - інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. 

Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням 
виконавчого комітету Броварської міської ради. 

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є: 
- кошти, отримані за надання платних послуг і відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 
_ закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Украіни від 

20.01.97 р. N!! 38 (зі змінами і доповненнями), та Порядку надання 
платних послуг державними навчальними закладами (далі - Порядок), 
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти Украіни, 
Міністерства фінансів Украіни та Міністерства економіки Украіни від 
27.10.97 р. N!! 383/239/131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12.12.97 р. за N!! 596/2400; 

- кошти гуманітарної допомоги; . .. .. 
_ добровільні грошові внески, матеРІалЬНІ Ц1ННОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, установ, 

організацій та окремих громадян; 

- кредити банків; 
реалізація художніх виробів, створених викл~ачами ~a учнями; 

_ організація різного виду платн~ факультаТИВІВ, ~CIB поглиблено~о 
вивчеННJI окремих предметів, JIК1 виходять за меж~ ~авчальних плвн1в, 
курсів підвищеННJI кваліфік~ії, спеціаль~их леКЦІИ, тощо; 

_ проведеННJI платних концеРТІВ, виставок, ІНШИХ культурно-масових 

заходів· . , ·нструмеНТІВ тощо· 
здача в оренду обладнання, музичних І " 

_ кошти від здачі майна та приміщень в погодинну оренду; 

- інші надходжеJUUI. 

К . вкnaдOM з додатковИХ джерел фінансування, 
ошти отримаНІ з . б .. С , оввджеННJI діялЬНОСТІ, перед ачеНОІ цим татутом. 

Вик~ристовуються ДJJJI пр 
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РОЗt:'~р о~лати ~a надання платних послуг визначається закладом 
самОСТІИНО, ВІДПОВІДНО до Порядку. 

6.6. Заклад є бюджетною неприбугковоlO організаціЄIО. 
Доходи закладу у вигляді коштів, матеріальних цінностей та 

нематеріальних активів, одержаних закладом від здійснення або на 
здійснення діяльності, передбаченої цим Cta-.yrом, звільняються від 
оподаткування. 

6.7. Заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 
право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 
іншої діяльності відповідно до цього CTaтyry; 

- розвивати власну матеріальну базу; 
- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

необоротні активи, які стали непридатними; 
- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цього CTaтyry. 

Матеріально-технічна база закладу ВКЛlочає приміщення, обладнання, 
засоби зв'язку, земельну ділянку, рухоме і нерухоме майно, що 
перебуває у його користуванні. 

6.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 
законодавства України. 

6.9. Заклад може приватизуватися лише за умов: 
- збереження освітнього призначення закладу; 

- згоди колективу закладу; 

- наявності коштів. 

6.10. Кошти місцевого бюджету на yrpимання закладу, батьківська плата за 
навчання учнів, кошти за надання платних послуг, кошти, ~ надходять з 
інших джерел перераховуються та зберігаються на реєстрац1ИНОМУ рахунку 
закладу та спеціальному реєстраційному рахунку за~аду. Ведення . 
бухгалтерського qбліку здійснюється через централІЗОВану бухгалтерІЮ 
відділу культури Броварської міської ради. 

6.11. Ведення діловодства та звітності у закладі здійсНlOЄТЬСЯ у порядку, 
визначеному нормативно-правовими актами. 
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6.12. У ~~i n~~Biдaцiї непри~yrкової організації її активи повинні бyrи 
передаНІІНШІИ неприбyrКОВІЙ організації відповідного виду, або зараховано 
до доходу бlоджету. 

7.ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ у РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА 

7.1. Закnад мас право. проводити міжнародний учнівський та педагогічний 
обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брати участь у 
міжнародних заходах. 

7.2. Зaкnад має право укладати угоди про співробітництво, встаНОВЛlOвати 
прямі зв' язки з органами управління КУЛЬТУрОIO, освітоlO, навчальними 
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 

громадськими об'єднаннями інших країн у встановленому законодавством 

порядку. 

8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯJIЬНІСТІО ЗАКЛАДУ 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здіЙСНЮIОТЬ Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство культури і туризму YкpaїНl'I, органи 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, у сфері управління яких 

перебуває зaкnад. 

8.2. Основною формою державного КОНТРОЛlО за діяльнісТlО закладу є 
державна атестація зaкnаду, яка проводиться не рідше ніж один раз на 1 О 
років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

8.З. BHeCeHНJ1 змін та доповнень до Статуту відбувається на підставі рішень 
Броварської міської ради. 

І.В.Сапожко 



ПодаННJI: начальник відділу культури r-Jt....--79---- Н.А. БаГАІ)'Т 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови _____ G1!/0<....-___ Л.М. ВИIІОГРадова 
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Броварської місы�оїї дитячої школи МІlстецтв 

відділу культури Броварської міської ради 
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1. ЗАГ АЛЬШ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей статут розроблено на підставі Положення про початковий 
мистецький навчальний.. закnад (школу естетичного виховання), 
затвердженого наказом МІНІстерства культури і мистецтв України від 
06.08.2001 N!!S2З, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 
B~pec~ 2001 року .~a . H!!8~~/5994, і є документом, який регламентує 
ДІЯЛЬНІСТЬ БроваРСЬКОI МІСЬКОІ дитячої школи мистецтв. 

1.2. Броварська міська дитяча школа мистецтв відділу культури Броварської 
м!сько! ради CT~opeHa на підставі рішення виконавчого комітету Броварської 
МІСЬКОІ ради ВІД 22.04.1997р. N!! 114 «Про реорганізаціІО позашкільних 
установ міста» Броварська міська дитяча школа мистецтв належить до 
системи позашкільної освіти, є початковою ланкою спеціальної мистецької 
освіти. 

1.3. Броварська міська дитяча школа мистецтв (далі закnад) заснована на 
комунальній формі власності і відповідно до пункту 2 статті 12 Закону 
Украіни <<Про позашкільну освіту» має статус комунального позашкільного 

навчального закладу. 

1.4. Засновником закладу є Броварська міська рада. Заклад безпосередньо 
пiдnорядхований відділу культури Броварської міської ради. Власником 
майна закладу є Броварська міська рада. 

1.5. Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та 

поза навчальний час. 

1.6. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією Украіни, законами 
Украіни, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури і туризму 
Украіни ріmеННJIМИ Броварської міської ради та ії виконавчого комітету, а 
також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний 
заклад (школу естетичного виховання) і цим Статутом. 

1.7. Заклад надає державні гарантії естетичного вихован~ через доступність 
до надбань вітчизняної і світової культури, готує П1Дrp~ТJI для занять 
ХУДожньою творчістю, а ДJIJI найбільш обдарованих УЧНІв - до вибору 
професії в галузі культури і мистеЦТВ. 

1.8. Мова навчання у закладі визначається Конституцією Украіни і 
Відповідним Законом УкраїНИ. 

2. ОРГ АВІ3АЦІЙНО-ІІР АВОВІ ЗАСОБИ ДIЯJlЬВОСТI ЗАКЛАДУ. 

2.1. Зaкnад є юридичною особою, діє на п!дставі цього Статуту, має 
самостійний кошторис, круглу печатку, кутовии штамп. 
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ІОридична адреса закладу: 
07400 м Бровари К .. .. . . ИІВСЬКОІ облаСТІ, бульвар Незалежності, 12-Б 

Повна назва заКJIа.ll~· Бров . ..' арська МІська дитяча школа мистецтв 
ВІДДІЛУ культури Броварської міської ради 

2:2. CTBOpeHНJI , реорганізація та ліквідація закладу здіЙСНIОЄТЬСЯ за 
РlшенНJIМ власника та у порядку, встановленому чинним законодавством. 

2.3. З~КJIад проводить навчально-виховну, методичну, культурно
ПРОСВІТНИЦЬКУ роботу. 

2.4. Основними завданнями закладу є : 
- виховання громадянина України; 

віJIЬНИ~ .. розв~ток особис~ості, виховання поваги до народних звичаїв, 
традиц~~,.нацlОН~ЬНИХ ЦІнностей українського народу, а також інших 
традиЦlИ 1 наРОДІВ; 
виховання в учнів поваги до Конституції України, патріотизму любові 
до У країни, прав і свобод Лlодини та громадянина, почyтrя вna~Hoї 
гідності; 
естетичне вихованНJI дітей та юнацтва; 

- навчання дітей, підлітків, а при потребі й повнолітніх громадян різних 
видів мистецтва; 

- cTBOpeHНJI умов ДЛJI творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 
- задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій 

. самореалізації; 
пошук та залучення ДО навчанНJI здібних, обдарованих і талановитих 
дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, обдарувань і 
талантів; 

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 

2.5. З метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпеченНJI 
наіібільш СПРИJIтливих умов ДJIJI розвитку інтересів і. здібностей учнів можyrь 
СТВорюватися різні відціленНJI ( музичне, хореОГР~фlчне, обр~отворчого 
МИстецтва) та відціли (фортепіанний, народних 1Нс;румеНТІВ, хорового та 
~OnЬHOro співу, відціл музично-теоретичних ДИСЦИПЛІН, струнно-смичкових 

ІНструментів ). 

2.6. Заклад має право створювати різні cтpyктyp~i підрозділи, що працюlОТЬ 
на засадах самоокупності. положенНJI, навчалЬНІ плани, прогр.вми 
СТРУктурного підрозділу розроБJIJПОТЬСЯ і затв~рДЖУЮТЬСЯ кеРІВНИКОМ. 
!іапрJIМКИ роботи, напОВНІ0ваність ~уп, РОЗМІР плати За навчанНJI 
ВИЗначається та затверджуЄТЬСЯ кеРІВНИКОМ закладу. 
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2.7. За~ад має право В!~КРI~вати у територіальних органах Державного 
казначеиства реєстраЦІИНИИ рахунок ( для обліку операцій з виконання 
за~ьного фО~~ кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок ( для 
оБЛІКУ операЦIИ з ви~онанНJI сп~ціального фонду кошторису та зарахування 
на цей рахунок КОШТІВ за надаНІ установОІО платні послуги, а також 
благодійних внесків, грантів і дарунків) 

2.8. Заклад .може мати філії. Рішення про створення філій приймається 
закладом ПІсля погодження з органами місцевого самоврядування. 

Школа має філіІО, розташовану за адресОІО: м. Бровари, вул.Горького,S. 

2.9. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, 
навчально-виховних об'єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншим .. 
навчальними закладами, СТВОРІОвати асоціації та інші організаційні 

структури за погодженням з органами місцевого самоврядування. 

2.10. Заклад може організовувати проведення на своїй навчально-виховній 
базі педагогічної практики студентів вищих мистецьких навчальних 
закладів. 

2.11. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів 
(кпасів) у приміщеннях загальноосвітніх вищих навчальних закладів, 
підприємств, організацій відповідно до укладених угод із зазначеними 
зaкnадами та установами. 

2.12. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 
програм, змісту, форм і методів навчання. ..... . 

Відділи проводять роботу з під~и~ення J(8алlфIК~II. пеД.~ГОГІЧНИХ 
працівників за напрямками діялЬНОСТІ. ПІДвищення ~anl~IKaЦll може . 
проводитись у формі курсів, семінарів, майсте~-~~СІВ, ВІДКРИТИХ УРОКІВ, 
підготовки лекцій, рефератів і за іншими ОРГ8Н1зац~ !.орм~и. Участь 
педагогічних працівників у засадах підвищення квanlфIК~~1 засвІДЧУЄТЬСЯ 
керівником закладу і є підставоІО для проведення aTe~l1. 

Заклад може надавати методичну допомогу педагопчним колективам, 

навчальним закладам регіону, молодіжними, дитячим, громадським 

організаціям. 

2 13 n М810ТЬ громадяни Украіни. Іноземці та особи . . раво вступу до закладу оо • • 

без гр . ебув81ОТЬ в УкраІНІ на законних ПІдставах, 
OM8ДJIHcTBa , JIК1 пер OM8ДJIH Украіни 

ВСТУПають до закладу в порядку, встановленому для гр . 

2 14 n .. . може здійснюватися протягом 
н' . риимВНWI УЧНІВ до закладу свій основі так і за конкурсом на підставі 
8Вчanьного року, як на без KOH~P Д ~и батьків або осіб які іх 

ЗВИВи батьків або осіб, які їХ ЗВМІНІОІОТЬ. о З , 



заміНІОЮТЬ, додаЄТЬСJl довідка медичного закладу про відсутність 
протипоказань !"О заНJlТЬ у закnаді та копія свідоцтва про народження. 

Порядок. І строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і 
ВlfМОГИ дО УЧНІВ визначаlОТЬСЯ педагогічною paдOIO закладу. Зарахування до 
навчанНJI ПРОВОДИТЬСJl наказом директора закладу. 

2.15. Заклад проводить прийом учнів віком від 5 років. Термін навчання (без 
BpaxYB8ННJI часу навчання в групах, які праЦlОIОТЬ на засадах самоокупності) 
від 6 до 8 років відповідно до навчальних планів і програм, затверджених 
Міністерством культури і туризму Украіни, або обраних закладом для 
організаціі навчально-виховного процесу. 

2.16. Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення 
навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими 

Міністерством культури і туризму України. 

2.17. Заклад подає статистичні звіти відповідно до вимог органів державної 
статистики. 

З. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 в~ресня.. . 
Дата закінчеННJI навчального року, теРМІНИ ШКІЛЬних каНІКУЛ 

визначаються директором закладу згідно із строками, встановленими 

Міністерством освіти і науки України.. .. 
КомплектуванНJI груп здійснюється У пеРІОД з 1 по 15 вересня, якии 

вважається робочим часом викладача. .. 
у канікулярні, вихідні, святкові та нероБОЧІ ДНІ заклад може працювати 

за окремим планом, затвердженим директором закладу. . 
ЗаICJIад СТВОРІОЄ безпечні умови навчання, виховання та працІ. 

3 2 У . . '" ад може працювати за особливим режимом роботи, " пеРІОД ешдеМll закл .. 
встановленим відповідним органом держаВНОІ влади. 

3.3. ЗаICJI8Д працює за річним планом роботи. 

3 4 кладі здійснюється за типовими 
.. Навчально-виховний процес У за ими Міністерством 
Навч грамами затверджен 

альними планами та про , ними планами та програмами, 
tcyJlЬТУРИ і туризму Украіни, а т~сож за навч~:ми правління в галузі 
затвердженими відповідними МІсцевими орrз у 
tcynьтури. 



3.5. Закладом можуть складатися експериментальні навчальні плани з 
урахуванням типового навчального плану.Запров~ення 

еІС~перимен;апьних на~ч.альних планів може здіЙСНlоватися ВИКЛlOчно за 
СП1Льни~ РІшенням МІНІстерства КУльтури і туризму України та Ак емії 
педаГОГІЧНИХ наук України. ад 

3:6. Н~вчальн?-вих?вний процес у закладі здіЙСНIОЄТЬСЯ диференційовано, 
BI~OBIДHO до IНДИВIД!.аль.них можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 
УЧНІВ з урахуванням ІХ B~КY, психофізичних особливостей, стану здоров.я. 

Навчально-виховнии процес ПОЄДНУЄ індивідуальні і колективні 
форми роботи: 

- індивідуальні та групові уроки; 
- репетиції; 

- перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти· 
лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; , 

- позаурочні заходи. 

3.7. Строки проведення контрольних заходів (заліків, контрольних уроків, 
академічних концертів, іспитів) визначВlОТЬСЯ завідуючими відділами та 
відділеннями закладу. 

З.8. Основною формою навчально-виховної роботи Є урок. 
Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними 

планами і програмами, за якими працlOЄ заклад, з урахуванням 

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних 
вікових категорій і становить для учнів: 

віком від 5 до 6 років - ЗО хвилин; 
віком від 6 до 7 років - З5 хвилин; 
старшого віку 45 хвилин. 
Перерви між уроками Є робочим часом педагогічного працівника. 

Кількість, тривалість та послідовність уроків і перерв між ним~ 
визначається розкладами, що затверджуlOТЬСЯ заступником кеРІвника 

закладу з навчальної роботи. 

З.9. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчanь~о
Виховним процесом,за рахунок навчального :а~уз~бороня~ься,КРlМ 
випадків, передбачених рішенням Кабінету МІНІСТРІВ УкраІНИ. 

З.І0. Середня наПОВН10ваність груп у закладі визначається типовими 
наВЧ8JIЬНИМИ планами початкових спеціалізов~ мистецьких ~авчальних 
закладів, затвердженими Міністерством куль~и І туризму Yкpal~. 

Групи комплектуютьсЯ залежно від профІЛЮ T~ МОЖJIиво:геи 
організації навчально-виховнОГО процесу, виходячи 13 сереДНЬОl 



н~повн~ваності rpyn. Загальна кількість груп не може перевищувати іх 
КІЛькосТІ, що визначена розрахунком педагогічних годин. 

Нормативом ДЛJl розрахунку педагогічних годин є навчальні плани, 
обрані закладом ДЛJl організаціі навчального процесу. 

3.11. для оціНІ0ваННJI ріВНJI навчальних ДОСJlгнень учнів ВИКОРИСТОВУЄТЬСJl 
12-T~. бальна систем&, що затверджена Міністерством культури і туризму 
УкраІНИ. 

3.12. Оцінки навчальних досягнень учня за рік вистаВЛJlIОТЬСЯ викладачем 
на підставі семестрового оцінювання з урахуванням оцінок, одержаних під 
час контрольних заходів. Оцінки за рік з предметів, з Jlких іспити не 
ПРОВОДИТЬСJl, є підсумковими. 

Відповідно до навчальних планів підсумкова оцінка з предметів, з 
яюіХ ПРОВОДJIТЬСJl іспити, вистаВЛJlЄТЬСЯ екзаменаційною комісією на 
підставі оцінок за рік та екзаменаційних оцінок. 

Оцінка за рік з предметів навчального плану вистаВЛЯЄТЬСJl не 

пізніше ніж за S днів до закінченНJI навчального року. 
Оцінка за рік може бути змінена рішенНJlМ педагогічної ради. 

3.13:nИт8ННЯ, пов'язані із звільненНJlМ учнів від здачі іспитів або 
перенесенням їх строків, виріШУЮТЬСJl директором закладу на підставі 
поданНJI відділів за наявності відповідних документів. 

3.14. ПИтання щодо проведенНJI учнів до наступного класу, призначеННJI 
повторних перевідних контрольних заходів у зв'язку з невиконанням 
програмних вимог, призначення терміну здачі мат~ріалу з предметів, 
програмами яких контрольні заходи не передбачеНІ, залишенНJI на 
повторний рік навчання та виключення із ЗВКЛ.аду (при умові . 
систематичного невиконання навчальних планІВ та програм), видаЧІ 
свідоцтв випускникам вирішуються педагогічною радою та 
затверджуІОТЬСЯ наказами директора закладу. . 

Повторні перездачі повинні бути завершеН1, як правило, до 20 

BepecНJI наступного навчального року. 

3.15. Випускникам закладу, які в установленому .порядку склали ви~скні 
іспити, видаЄТЬСJl ДOJсумент про позашкільну OCB1~: 3р~ки до~енnв про 
nОзашv:" • nWV10TLCJl Кабінетом МіН1СТР1В Укра1НИ. 

&UI.&LНY ОСВ1ТУ затвеР""'·"J· . . е жавних і 
ВиroтовпеННJI документів про позашКІЛЬНУ ОСВ1ТУ ~ д. Р 
КОМУНальних навчальних закладів здіЙСН10ЄТЬСJl ВІДПОВ1ДНО за рахунок 
державного та місцевого бlоджетів. 



3.1 б. УЧНJIМ, які хворіли Пі~ час випускних іспитів, при умові повного 
викона~НJI навч~ьних ~лаН1В. та .програм, видаЄТЬСJl документ про 
позашкшьну ОСВІТУ на ПІдстаВІ РІЧНИХ оцінок, а ДпJI випускників відділенНJI 
образотворчого мистецтва - за умови виконаННJI випускної роботи. 

3.17. УЧНJIМ випускних класів, Jlкі не виконали у повному оБСJlзі навчальні 
плани та програми, видаЄТЬСJl довідка про навчання в закладі. ДлJl 
одержання документа про позашкільну освіту цим учням надаЄТЬСJl право 
повторного іспиту (іспитів). УЧНJlМ відділення образотворчого мистецтва в 
разі невиконанНJI ВИПУСІ(НОЇ роботи надається право довиконати ЦlО роботу. 

3.18. Учні, які ма1ОТЬ високі досягнеННJI (10-12 балів) у вивченні всіх 
предметів за відповідний навчальний рік, наГОРОДЖУ1ОТЬСJl похвальним 
листом «3а високі досягненНJI у навчанні». 

РішенНJI про заохоченНJI ПРИЙМ8ІОТЬСJl педагогічн01О paдolO за 
поданНJIм відділів. 

3.19.3а рішенНJlМ керівника закладу ВИКЛlOчення учня може ПРОВОДИТИСJl 
при невнесенні плати за навчанНJI протягом двох міСJlців, У групі . 
самоокупності - одного MiCJlЦJI відповідно до нормативно правових аКТІВ. 

3.20: Навчально-виховний процес у закладі є вільним від втручанНJI 
політичних партій, громадських, релігійних організацій. 

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в закладі є: 
- учні; 
- директор, заступники директора; 

- викnвдачі, концертмейстери; 
- бібліотекар, спеціалісти, залучені до навчально-виховнОГО процесу; 

- батьки або особи які їх заміНIОIОТЬ; 
" . '" . беруть участь у - представники підприємств, установ та органlзаЦlИ, яКІ 

навчально-виховному процесі. 

4.2. Учні закладу М810ТЬ гарантоване державне ~aвo. на: оо' .. 

б . оо истецької освіти ВІДПОВІДно до ІХ ЗДlбностеи, - здо уття ПОЗВШЮЛЬНОІ М . . 
обдарувань уподобань та ІнтереСІВ; . 

- добровinьн~й вибір закладу та навчання певним видам мистецтв, 
. ументах' - навчанНJI на декількох музичних ІНСТР , '. 

безпечні й нешкідливі умови навчання та праЦІ, 
- НОІО базОIО закладу; користуванНJI навчаль алях олімпіадах, концертах тощо; 

участь у конкурсах, оглядах, фестив , 



- п~вноціННі за змістом та тривanісТJО занятгя; 
ВІльне в~раження поглядів, переконань; 

- захист ВІД бу~ь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 
насильства ВІД дій педаГОГІ·Ч· ... ..' них та ІНШИХ праЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУІОТЬ 
ІХ правІ, принижуІОТЬ честь і гідність. 

4.3. Учні КОРИС~ІОТЬСЯ правом внутрішнього шкільного переведення та 
пер"еведення дО ІНШОГО закладу за наявності вільних місць. Переведення 
ЗДІИСНЮЄТЬСЯ за наказом директора. 

4.4. Учні закладу зобов'язані: 
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками; 
- підвищувати загальний культурний рівень; 
- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплінованими; 
- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 
- дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна; 
- дотримуватися вимог Статуту. 

4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними 
JlКОСТJIМИ, яка має вищу педагогічну або іншу фахову освіту, належний рівень 
професійної підготовки, здіЙСНIОЄ педагогічну діяльність, забезпечує 
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психологічний стан 
здоров' я якої дозволяє виконувати професійні обов'язки в закладі. 

4.6. Педагогічні працівники закладу мають право на: 
- внесення керівництву закладу та органам управління культурою 

пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на 

розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про 
моральне та матеріальне заохочення учнів, застосування стягнень до 
тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що 

діють У закладі; . .. .. . .. 
- вибір форм підвищення педагоГІЧНОI квалlФlкаЦll; . 
- участь у роботі методичних об' єднань, нарад:. зБОРІВ у заходах, 

пов'язаних з організаціЄlО навчалЬНО-ВИХОВНОІ роботи; . 
- вибір педагогічно обrpунтованих форм, меТОДІВ, засоБІВ роботи з 

- =::~рофесійної честі, гідності відповідно до законодавства; 
соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих 
результатів у виконанні покладених на H~ завдан~; 

- об' єднання у професійні спілки, участь в ІНШИХ об єднаннях громадян, 
ДЇЯЛЬність яких не заборонена законодавством. 
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4.7. Педагогічні працівники зобов'язані: 
- виконувати навчальні плани та програми; 

н~дава:и знан~я, ф~рмувати вміння і навички диференційовано, 
ВІДПОВІДНО ДО ІНДИВІДУальних можливостей інтересів нахилів 
здібностей учнів; '" 

- с~рWl~И розви:кові інтелектуальних і творчих здібностей учнів 
BI~~OBIДHO ДО ІХ зад.атків та запитів, а також збереженнJO здоров'я; 

- ЗДІИСНlовати педаГОГІЧНИЙ контроль за дотриманням учнями 

морально-етичних норм поведінки, дисциплінарних ВИМОГ; 

- ~отри~уватися педагогічної етики, поважати гідність учня, захищати 
иого ВІД будь-яких форм фізичного, психічного насильства, 
виховувати СВОЄІО діяльністю повагу до принципів загальнолюдської 
моралі; 

- берегrи здоров'я учнів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий 
спосіб життя; 

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

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 
символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 
пов'язану з виконанням посадових обов'язків ( журнали, плани 
роботи тощо); 

- дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила 

внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов'язки; 
- брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об'єднань, 

відділень, відділів, нарад, зборів у заходах, пов'язаних з організацією 
навчально-виховної роботи; 

- виконувати накази і розпорядження керівника закладу, органів 
державного управління, до сфери управління яких належить заклад. 

4.8. Викладачі, концертмейстери закладу працюють відповідно до розкл~. 
3ВНJ1TЬ, затвердженого директором або заступником директора з навчалЬНОl 

роботи. 

4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один 
раз на п'ять років, відповідно до чинного законодавства. 

4.10. Обсяг педагогічного навантаженНJI педагогічних працівників закладу 
8СТановтоється керіВНИIСОМ згідно із законода~ством. . . 

Н 1 фпу ставку педагопчних працІВНИКІВ закладу орма годин на тари '" 
""""'н 18 н на тиждень Оплата роботи ЗДІИСНІОЄТЬСЯ 
_&А овить навчальних годи . 
ПРОПОРційно до обсягу педагогічного навантаженНJI. 



3а~ідylОЧИМ відділів здіЙСНIОЄТЬСЯ оrшата в розмірі 15 відсотків від 
тарИфНОІ ставки. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального 
року МОЖJ1ИВИЙ у разі зміни кількості годин за окремими навчальними 
програмами, що. передбачається навчальним планом, у разі вибутгя або 
зарахування УЧНІВ протягом навчального року або за ПИСЬМОВОJO ЗГОДОJO 

педагогічного працівника з додержанням законодавства України про праЦJО. 
Перерозподіл педагогічного навантаже1tня в закладі у зв'язку з 

Вlібуттям або зарахуванням учнів протягом навчального року 
здіЙСНIОЄТЬСЯ керівником. 

Оплата праці працівників закладу здійснJOЄТЬСЯ відповідно до 
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, центрального органу 
виконавчої влади в галуЗі освіти, Міністерства культури і туризму України. 

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

4.12. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, маJOТЬ право: 
- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування закладу за їх наявності; 
звертатися до органів управління культурою, керівників закладу та 
органів громадського самоврядування цього закладу з питань 

навчання та виховання дітей; 
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організаЦll 

навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази 

закладу; 

_ захищати законні інтереси учнів в органах громадського 
самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

5. УПРАВJПННЯ зАКЛАдОМ 

5.1. Керівництво закладом здійсНlОЄ директор, я~. може бути тi~ЬK~ 
громадинин України, що має вищу фахову оо OCBl~ І стаж педаГОГІЧ~ОI 
роботи не менш як три роки, успі1ШlО проишов П1дroтов~~а. атестаЦlIО 
керівних кадрів культури в порядку, встановленому ІНІстерством 

КУЛьтури і мистецтв України. 

5.2. Директор заступниК директора з навчальнОї .. р?БО~ признпачаєтьс~ H~ 
N ' .. ку·~тури БроварськО1 МІСЬКОІ ради. едаГОПЧНl 
осаду начanьником ВlддшУ .1&8 • 

Т ... ризнаЧ8l0ТЬСЯ на посади та ЗВШЬНJIIоться з 
а ІНШІ працІВНИКИ закладу n 
посад керівником закладу. 
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5.3. Директор закладу: 
.. здіЙСНIОЄ керівництво колективом; 
.. призначає на по~ади та звільняє з посад працівників закладу; 
.. CTBOP~OЄ належНІ умови для підвищення фахового рівня працівників; 

оргаНІзовує навчально-виховний процес; 

.. за~езпечує кон~оль за виконанням навчальних планів і проrpам, 
ЯКІСТlО знань, УМІНЬ та навичок учнів; 

.. створює належні умови для здобутгя учнями початкової спеціальної 
мистецької освіти; 

.. з~~ез?ечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно
ГlПЄЮЧНИХ та протипожежних норм, техніки безпеки; 

.. має право першого підпису платіжних документів для здійснення 
видатків із реєстраційного рахунку та спеціального реєстраційного 

" рахунку; 
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу, 

є розпорядником кредитів; 

- організовує виконання кошторису доходів і видатків закладу, укладає 
угоди з юридичними та фізичними особами; 
установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомоry 
працівникам закладу відповідно до законодавства; 

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і 
відповідає перед засновником за результати діяльності закладу; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, 
працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ 
та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально
виховному процесі; 

_ забезпечує право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або 
психічного насильства, 

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

_ застосовує заходи заохочення та ДИСЦИПЛІнарш стягнення до 
працівників закладу; .. 
затверджує посадові обв'язки праЦ1ВНИЮВ закладу. 

5.4. Директор закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого 
Колегіального органу управління закладом. 

За відсутності директора обов'язки голови виконує заступник 
директора з навчальної роботи. . 

Об ' педагогічної ради виконує один з викладаЧІВ, 
ов язки секретаря . 

JlКИЙ обирається строком на один РІК. 

5 5 • них працівників закладу і . . Педагогічна рада об'єднує педаroГІЧ 
СТВОРюється з метОIО розвитку та вдосконалення навчально-виховного 
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процесу підвищенНJI профе ... .... . • ' СІИНОІ маистеРНОСТІ та творчого зростання 
педагопчного колективу. 

5.6. Педагогічна рада закладу: 
- розглядає план навч~ьно-виховної і методичної роботи закладу; 
- ОБГОВОР~~~ заходи, Я~.1 забезпечуlOТЬ високий рівень навчально-

ВИХОВНОІ І меТОДИЧНОІ роботи; 

- заслуховує та оБГОВОРIОЄ доповіді, звіти керівника закладу, його 
заступників, керівників відділів та окремих викладачів щодо стану 
навчально-виховної і методичної роботи закладу; 

- визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 
упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та 

передового педагогічного досвіду; 

- приймає рішенНJI про видачу свідоцтв про закінчення закладу, 
переведення учнів у наступний клас, залишення на повторний рік; 

- навчання, призначення повторних іспитів, ВИКЛlочення учнів із 
закладу, нагородження Похвальними листами; 

- обговорює заходи, пов'язані з проведенням набору учнів, визначає 
порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги 
до вступників; 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників; 
- вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи. 

5.7. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб закладу. 
Обов'язковим є проведення засідань педагогічної ради на початок та 
кінець навчального року, а також є після кожної навчальної чверті. 

5.8. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори 
трудового колективу. 

5.9. Рішенням загальних зборів СТВОРІОЄТЬСЯ рада закладу, що діє в період 
між загальними зборами. 

Кількість членів ради закладу визначається загальними зборами 
трудового колективу. . ... 

До складу ради закладу делегуютьСЯ заВІДУЮЧІ ВІДДІЛами, представники 

ГРомадських організацій та керівництва закладу. 
Засідання ради є правочинним, ЯКЩО в HЬO~ бере >:асть не ~енш~ 2/3 

ії ЧЛенів. Рішення приймаlOТЬСЯ бinьшїСТІО ГОЛ.ОСІВ ~РИСУТН1х н; за.СІДанН1 
ЧЛенів ради. Рішення ради МalОТЬ рекомендацІЙНИИ характер. аСІДання 

ради ОФОРМЛlОються протоколами. 

5.10. у закладі, за рішенням загальнИХ збо~іВ або .. ради з~аду, м~жуть 
""""0 ... альна рада УЧНІВСЬКИИ та батьКІВСЬКИМ 
"~a рюватися І ДІЯти ПІКnYВ , 
kомітети, а також комісії, асоціаціі тощо. 
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5.11. КеріВНИJ( закладу не зобов'язаний виконувати рішення органів 
громадського самоврядуванНJI, якщо вони суперечать чинному 
законода~ству,.нормати~но-правовим актам України, Положенню про 
почаТКОВІ. спеЦІалІзоваНІ мистецькі навчальні заклади системи Міністерства 
культури І туризму та ЦЬОГО Статуту. 

5.12. ~a наявн?сті не MeH~e трьох викладачів з ОДНОГО виду мистецтв 
(СП~Р1Днених ІнструмеНТІВ) у закладі можуть СТВОРІоватися відділи, 
кеРІВНИКИ ЯІ(ИХ затверджуються наказом директора закладу. 

. Відділи СПРІ~ЯЮТЬ організації навчально-виховного процесу, 
Пlдвищенню ЯКОСТІ викладання, виконавської та педагогічної майстерності, 

ВIiКОНаншо рішень педагогічної ради, навчальних планів та програм. 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ 

б.l. фінансово-господарська діяльність закладу провадиться відповідно до 
звконодавства та цього Статуту. 

б.2. Фінансуванш закладу здійснюється за рахунок коштів міського 
бюджету та плати за навчання учнів. 

Основним джерелом фінансування закладу Є кошти міського 
БІоджету. 

Бюджетні кошти спрямовуються на виконання типових навчальних 

планів у повному обсязі, матеріальні витрати, пов'язані з ~иховною 
роБОТОІО, підготовку та перепідготовку кадрів, оплату праЦІ, збере~ення та 
зміцненНJI матеріально-технічної бази, соціальний захист та матеРІальне 
СТИМУnювaнНJI трудового колективу. 

ФінансуванНJI закладу може здіЙСН10ватись також за рахунок 
додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

Бюджетне фінансування закnаду не може зменшуватися. або 
ПРИПИВJJТИСJl у разі наявності у закnаду дода~кових д?Керел фІнансування. 

БІоджетні асигнування на здійснення дшnьн~СТ1 закn~ та 
позабюджетні кошти не піДJUIГаІОТЬ вилученню, КРІМ випадкІВ, 
передбачених чинним законодавством України, і використовуються 
ВИЮnочно за призначенням. 

б 3 Р н по зaкnаду скпадається на плановий 
'. Озрахунок навчальних гoд~.. :JIЬТУРИ Броварської міської 

I(ОI!ТИНгент учнів установлении ВІДДІЛОМ ку 
Ради, у відповідн~сті до навчальнИХ n:ланів, за якими працює заклад. 
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ОСНОВОІО розрахунку фонду заробіТНО"1 . .. плати є. 
- штатнии розпис; 

- cepeд~ п~дагогічна ставка з урахуванням надбавок і підвищень за 
таРИФ1каЦ1ЄIО; 

- кількість пед~~огічних ставок за розрахунком навчальних годин; 
- сума грошово. винагороди та матеріальної допомоги у розмірах, 

визначених S 7 статтеlО Закону У країни «Про освіту)) та нормативними 
актами Кабінету Міністрів України. 

6.4. Порядок установлення розміру плати за навчання в закладі визначається 
виконкомом Броварської міської ради у порядку визначеному Кабінетом 
Міністрів України. 

Діти з багатодітних сімей, діти - інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. 

Додаткові пільги з плати за навчання визначаються рішенням 
виконавчого комітету Броварської міської ради. 

6.5. Додатковими джерелами формування коштів закладу є: 
- кошти, отримані за надання платних послуг і відповідно до переліку 

платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними 

- . закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
20.01.97 р. N!! 38 (зі змінами і доповненнями), та Порядку надання 
платних послуг державними навчальними закладами (далі - Порядок), 
затвердженого спільним наказом Міністерства освіти України, 
Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 
27.10.97 р. N!! 383/239/131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 12.12.97 р. за N!! 596/2400; 

- кошти гуманітарної допомоги; . .. .. 
- добровільні грошові внески, матеРІалЬНІ ЦІННОСТІ ПІдприємств, установ, 

організацій та окремих громадян; 

- кредити банків; 
- реалізація художніх виробів, створених викл~ачами ~a учнями; 

організація різного виду платних факультаТИВІВ, ~CIB поглиблено~о 
вивчення окремих предметів, які виходить за Me~ ~авчальних планІВ, 

.ф. ... І·альних леКЦІИ ТОЩО· курсів підвищення хвалІ ІКВЦІІ, спец. " 
- проведення платних концертів, виставок, ІНШИХ культурно-масових 

зах .. 
ОДІВ, . ументів ТОЩО· 

- здача в оренду обладнанНJI, музичних ІНСТР , , 
- кошти від здачі майна та приміщень в погодинну оренду; 
- інші надходження. 

k . з одаткоВИХ джерел фінансування, 
Bт.tu ОІІ1ТИ, отриманІ закладом ~НJI діяльності, передбаченої цим Статутом. 
"щОристовYlОТЬСЯ дпя провадже 
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Розмір оплаnі за HaдвнНJI пп ._ •. атних послуг визначаєrься закладом 
С3.\lOCtШВО, ВIДПОВlДНо до Порядку. 

6.6.3aIOJад є бюджетною неприбутковою організацією. 
Д~XOДli закладу.у ВИГJUlді коштів, матеріальних цінностей та 

ве.\lатеРl8ЛЬНИХ аКТИВІВ, одержаних закладом від здійснення або на 
здШсвеННJI діяльності, передбаченої цим CтaтyroM, звїnЬНJl10ТЬСЯ від 
ОDодаn-ування. 

6.7. Заклад у процесі провадження Фінансово-господарської діяльності має 
право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 
іншоі діяльності відповідно до цього Cтaтyry; 

- КОрlістуватися безоплатно земельною діnЯНКОІО, на якій він 
розташований; 

- розвивати власну матеріальну базу; 
- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

необоротні активи, які стали непридатними; 
- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 
- . виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цього CTaтyry. 

Матеріально-технічна база закладу включає приміщенНJI, обладнання, 
засоби зв'язку, земельну дїnянку, рухоме і нерухоме майно, що 
перебуває у його користуванні. 

б.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушеННJI майнових прав 
юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного 

законодавства України. 

б.9. Заклад може приватизуватися лише за умов: 
- збережеВНJI освітнього призначеННJI закладу; 
- згоди колективу закладу; 

- наявності коштів. 

б 10 К . б жету на yrpимaННJI закладу, батьківська плата за . . ОПlТИ МІсцевого юд 
навчання учнів, кошти за HaдaННJI плаТНИХ поcnyг, кошти, ~ надходить з 
іНІпих аховУЮТЬСЯ та зберіГ8JОТЬСЯ на реєстрацlИНОМУ рахунку 

джерел перер ... закладу. BeдeHНJI 
3ВIcnaдy та спеціальному реєстрацlИНОМУ рахунку. б . 
б)'Xranтерського обліку здійснюЄТЬСЯ через центрaJIІЗОВану yxranтeрпо 
відцiny культури Броварської міської ради. 

б • • У закладі здійснюється у порядку, 
.11. BeдeВНJI діловодства та ЗВІТНОСТІ 
ВИЗначеному нормативно-правовИМИ актами· 
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6.12. У. ~азі . ~iKBiдaцiї неп~ибуткової організації ії активи повинні бути 
передаНl1НШ1И неприБУТКОВІЙ організаціі відповідного виду, або зараховано 
до доходу бlоджету. 

7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ МІЖНАРОДНОГО 
. СПІВРОБІТНИЦТВА 

7.1. Заклад має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний 
обмін у рамках освітніх, культурних програм, проектів, брат.. участь у 
міжнародних заходах. 

7.2. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встаНОВЛlOвати 

прямі зв'язки з органами управлінНJI КУЛЬТУрОIO, освітоlO, навчальними 
закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, 
громадськими об'єдн8ННJIМИ інших краін у встановленому законодавством 

порядку. 

. 8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯльmСТІО ЗАІСЛАДУ 

8.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснlОlОТЬ Міністерство 
освіти і науки Украіни, Міністерство культури і туризму України, орган .. 
виконавчої влади та місцевого самоврядуванНJI, у сфері управління яких 
перебуває заклад. 

8.2. Основною формою державного контролю ~a Д~ЬHicТlO закладу є 
державна атестація закладу, яка проводиться не р~ше. нІЖ один рв: на 1 О 
років У порядку, встановленому Міністерством ОСВІТИ і науки УкраіНИ. 

8.3. BHeceHНJI змін та доповнень до Статуту відбувається на підставі рішень 
Броварської міської ради. 

І.В.Сanожко 



Подання: начальник відділу культури ~~_---:::I~ __ Н.А.Багмут 

ПОГОДЖЕНО: 

Заступник міського голови --4K~--=---- Л.М.Виноградо8.1 
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БРОВАРСЬКА МІсьКА РАДА київської ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ 

07400, м.БроваРII, вуn. Гагарі.lа, lS, T.(294)S-10-61 

Про затверд:нсення Ст nlї 
початкових сnецїалi:JоtJ их 

Аіистецьких навчальних закладів 

{О 

г ВИКОН)'lочому обов'язки 1 
міського ГОЛОВИ - секретарro 
Броварської міської радИ 

Call03/CКY LB. 

~-I, 03 

Af. Бровари - Броварської Аііської 

дитячої Ulколи .мистецтв відділу 
культури Броварської Af;CbKOЇ ради 

та Броварської .міської дитячої АfJ13ичної 
lUКОЛU відділу культури Броварської .міської ради 

ЛОДАННХ 

Відділ КУЛЬтурИ Броварської міської ради просить РОЗГЛЯНУТИ на 
засіданні Броварської міської ради питання про затвердження CTaтyriB 
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних МИСтецьких навчальних 

закладів м. Бровари - Броварської міської дитячої школи мистецтв відділу 
культури Броварської міської ради та Броварської міської дитячої музичної 
шкоnи відділу культури Броварської міської ради. 

Начальник відділу культури 
Броварської міської ради 

Метьonкіна 
S-10-61 

Н.А.Багмут 

І \-. ;. "'1 и" 1'Jt, 
.• ..: •.•• ~ І '''~-'''''';~.f-9f.:'' 

.{tf' .({ 
- -- . 
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