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                                                        ПРОЕКТ 

 

УКРАЇНА           

Кам’янська міська рада 

    Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

16 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

                                                                    

 

Від  21.12.2018 року                                                                                №  16-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

м. Кам’янка 

 

 

Про затвердження Статуту 

Центру художньо-естетичної  

та науково-технічної творчості   

учнівської молоді 

Кам’янської міської ради 

Черкаської області 

 

 Відповідно до ст. 25, 26, 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись  ч.5 ст. 57, 59 Господарського кодексу 

України та на виконання  рішення Кам’янської міської ради від 27.07.2018 

року    № 11-6 «Про реорганізацію Станції юних техніків Кам’янської міської 

ради Черкаської області та Будинку творчості дітей та юнацтва Кам’янської 

міської ради Черкаської області шляхом злиття в Центр художньо-естетичної 

та науково-технічної творчості учнівської молоді», міська рада 

 

                                         ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити Статут Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам’янської міської ради Черкаської області 

(додається). 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійні комісії 

міської ради з питань бюджету та управління комунальним майном та з 

соціально-гуманітарних питань, культури та спорту. 

 

 

Міський голова                                                                             В.І.Тірон   
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             ЗАТВЕРДЖЕНО 

  рішенням сесії Кам’янської міської  

  ради VІІ скликання 

  від 21.12.2018 року № 16-8 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 
 

ЦЕНТРУ  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ   

ТА  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  

УЧНІВСЬКУОЇ МОЛОДІ 

КАМ’ЯНСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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м. Кам'янка, 2018 

 
 

І. Загальні положення 

 

 1.1. Центр художньо-естетичної та науково-технічної творчості 

учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської області (далі – 

ЦХЕНТТУМ, Центр) – заклад позашкільної освіти, основним напрямком 

діяльності якого є художньо-естетичний, декоративно-вжитковий, науково – 

технічний, науково-дослідницький, туристсько-краєзнавчий, еколого-

натуралістичний напрямки, створений в 2019 році, знаходиться у міській 

комунальній власності. 

 1.2. Юридична адреса  закладу позашкільної освіти: 20801, Черкаська 

область,  м. Кам'янка, вулиця Пушкіна,49. 

  1.3. Центр є юридичною особою, діє від свого імені на підставі 

Статуту, затвердженого Засновником, обслуговується централізованою 

бухгалтерією відділу освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради, має штамп, бланк зі своїм 

найменуванням, печатку, ідентифікаційний код.  

 1.4. Засновником закладу позашкільної освіти є Кам'янська міська рада 

Черкаської області. 

 1.5. Головною метою Центру є забезпечення реалізації права громадян 

на здобуття позашкільної освіти. 

 1.6. Головними завданнями Центру є: 

-     реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти; 

- розвиток художньо-естетичної, науково-технічної, дослідницько- 

експериментальної, туристсько-краєзнавчої, еколого-натуралістичної 

діяльності вихованців їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 

 - задоволення потреб вихованців у позашкільній освіті, організації їх 

оздоровлення, дозвілля та відпочинку; 

 -  організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм; 

 - виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  

і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей українського 

народу та інших народів і націй; 

 - формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з 

усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 

самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 

 - виховання в вихованців поваги до Конституції України, державних 

символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної  

гідності,  відповідальності  перед законом за свої дії, свідомого ставлення до 

обов'язків людини і громадянина; 

 - реалізація права вихованців на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового 

способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я 

вихованців. 
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 1.7. Центр в своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", Положенням про 

позашкільний навчальний заклад, іншими нормативно - правовими актами, 

власним Статутом. 

 1.8.  Центр cамостійно приймає рішення і здійснює діяльність в 

межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним 

Статутом. 

 1.9. Центр несе відповідальність перед особою, суспільством і 

державою за:  

- безпечні умови освітньої діяльності;   

- дотримання державних стандартів освіти;   

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними 

угодами; дотримання фінансової дисципліни. 

 1.10. У Центрі визначена державна мова навчання. 

 1.11.  Центр має право: 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

- визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за 

погодженням із відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам’янської міської ради (далі - відділ ОКМС); 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та 

індивідуальні робочі навчальні плани; 

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами 

та центрами  проводити  науково-дослідну, експериментальну,  пошукову 

роботу, що не суперечить законодавству України; 

- використовувати різні форми морального заохочення до учасників 

освітнього процесу; 

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у 

порядку визначеному законодавством України. 

 1.12.  Структура та штати закладу розробляються його керівником 

у межах затверджених видатків на оплату праці відповідно до встановлених 

нормативів і затверджуються органом управління освітою у сфері управління 

якого перебуває Центр. 

 1.13.  Медичне обслуговування вихованців та відповідні умови для 

його організації забезпечуються засновником. 

 1.14. Взаємовідносини Центру з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 1.15. Центр є неприбутковою та некомерційною установою. 

 1.16. Центр є правонаступником Кам’янської станції юних техніків 

Кам'янської міської ради Черкаської області та Кам’янського будинку 

творчості дітей та юнацтва Кам'янської міської ради Черкаської області. 
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II. Організація освітнього процесу 

 

 2.1. Центр проводить освітню, організаційно-методичну та 

організаційно-масову роботу. 

 2.2. Заклад працює за річним планом роботи, погодженим 

засновником або уповноваженим органом. 

 2.3. Освітній процес здійснюється за типовими та адаптованими 

освітніми програмами і планами, затвердженими засновником або 

уповноваженим органом з використанням різних організаційних форм 

роботи: заняття, гурткова робота, індивідуальне заняття, похід, клубна 

робота, лекція, змагання, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 

навчально-тренувальні заняття, екскурсія, експедиція, практична робота в 

лабораторіях, майстернях, виставки, зльоти, а також з використанням інших 

форм, передбачених Статутом закладу. 

  2.4. Тривалість занять в Центрі визначаються навчальними планами і 

програмами з урахуванням психологічного розвитку дітей та юнацтва і 

допустимого навантаження учнів різних категорій: 

- 5-6 років - тривалість заняття  30 хвилин; 

- 6-7 років - тривалість заняття 35 хвилин; 

- інших - 45 хвилин. 

 2.5. Навчальний рік у закладі позашкільної освіти починається 1 

вересня. 

Комплектування гуртків, груп, клубів та інших творчих об‘єднань 

здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається робочим часом 

керівника гуртка, групи, клубу або іншого творчого об‘єднання.  

Тривалість навчального року в Центрі установлюється центральним 

органом виконавчої влади, до сфери утримання якого він належить, за 

погодженням Міністерства освіти і науки України. 

У літній період освітній процес Центру здійснюється за окремим 

планом і передбачає роботу гуртків, клубів, творчих об'єднань безпосередньо 

в закладі, оздоровчих таборах, організацію екскурсій, туристичних походів 

по рідному краю. 

У канікулярні, вихідні та святкові дні Центр може працювати за 

окремим планом, затвердженим керівником закладу. 

 2.6. Режим щоденної роботи встановлюється на основі рекомендацій 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі 

освіти, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебуває Центр. 

 2.7. Освітній процес у Центрі здійснюється диференційовано 

(відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

дітей та молоді з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану 

здоров'я) з використанням різних організаційних форм роботи: заняття, 

гурткова робота, клубна робота, лекція, індивідуальне заняття, конференція, 

семінар, круглий стіл, вікторина, концерт, змагання, тренувальна репетиція, 

похід, екскурсія, практична робота, а також з використанням інших форм, 

передбачених Статутом закладу позашкільної освіти.  
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 Навчання дітей у Центрі здійснюється в одновікових і різновікових 

об'єднаннях за інтересами: гурток, студія, клуб, театр, ансамбль, відділення, 

секція МАН. 

         Диференціація навчання і виховання у творчих об'єднаннях передбачає 

варіантність способів адаптації змісту і обсягу завдань відповідно до 

індивідуальних можливостей, вікових особливостей. Мета завдання і зміст 

роботи об‘єднань будується на педагогічному обгрунтуванні вибору 

керівником форм і методів роботи, навчальних планів і програм як 

адаптованих, так і рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

 2.8.  Індивідуальне навчання у Центрі проводиться відповідно до 

порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України 

 2.9.  Навчання може вестися як за програмою одного, двох профілів 

так і за комплексними програмами, індивідуально, по групах, і всіх 

об'єднаннях. Враховуючи специфіку діяльності Центру,  навчання в творчих 

об'єднаннях може вестися за програмами від одного місяця до кількох років. 

Ведеться також індивідуальна робота з творчо обдарованими дітьми, дітьми-

інвалідами. Кількість таких годин встановлюється закладом відповідно до 

потреб. 

  2.10.  Середня наповнюваність гуртків, груп, студій та інших творчих 

об‘єднань у центрі становить 10-15 вихованців 

           Наповнюваність окремих груп, гуртків, творчих об'єднань 

встановлюється директором закладу позашкільної освіти залежно від 

профілю, навчальних планів, програм та можливостей, організації освітнього 

процесу, рівня майстерності вихованців і становить не більше 25 вихованців.  

Під час підготовки команди гуртка (об’єднання) до обласних 

(Всеукраїнських чи Міжнародних) змагань допускається робота тільки з 

потенціальними учасниками команди (5-7 осіб). 

 2.11  У Центрі може організовуватися клубна форма роботи, робота 

дитячих об‘єднань шкіл міста, Ліга старшокласників, план роботи яких 

затверджується на засіданні педагогічної ради. 

 2.12. Прийом гуртківців до закладу може здійснюватись протягом 

навчального року за бажанням вихованців і за згодою батьків або осіб, які їх 

замінюють, як на безконкурсній основі так і за конкурсом, умови якого 

розробляються закладом позашкільної освіти  . 

Для зарахування вихованців до хореографічних об‘єднань, туристських 

гуртків потрібна довідка медичного закладу про відсутність протипоказань 

для занять у даному гуртку, об‘єднанні. 

До Центру зараховуються  вихованці віком  від 5 до 18 років. 

Центр вживає заходів до залучення вихованців, які потребують 

соціальної допомоги та соціальної реабілітації. 

 2.13.  Гуртки, групи, студії, ансамблі, театри і інші творчі об'єднання 

Центру класифікуються за трьома рівнями : 

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

розвиток вихованців, виявлення здібностей та обдарувань, прищеплення 

інтересу до творчої діяльності; 
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- основний - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, дають їм 

орієнтації; знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у 

професійній 

- вищий – творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих 

вихованців. 

 2.14. Центр може організовувати роботу гуртків, творчих об'єднань у 

закладах загальної середньої освіти, дитячих садках, на базі стадіону, музею 

відповідно до укладеної з ними домовленості. 

 2.15.  У Центрі платні послуги можуть надаватися замість або в межах 

освітньої діяльності,визначеної освітніми програмами. 

 2.16.  Центр проводить інформаційну методичну роботу, спрямовану 

на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп, та 

інших творчих об‘єднань. 

У Центрі функціонують методичні об‘єднання за напрямами діяльності 

гуртків, груп та інших творчих об‘єднань, що охоплюють педагогічних  

працівників певного професійного спрямування. 

З метою вдосконалення системи навчання та виховання у Центрі 

створюватися методичні ради, до складу яких входять творчі педагогічні 

працівники та інші учасники освітнього  процесу. 

Згідно з рішенням засновника на підставі відповідних угод Центр може 

надавати інформаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, 

освітніх закладів регіону, дитячим громадським організаціям. 

 2.17. За результатами навчання Центр може видавати своїм 

випускникам згідно з Порядком видачі випускникам закладів позашкільної 

освіти свідоцтва про позашкільну освіту, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і  науки України від 12.07.01 №510. 

 

III. Учасники освітнього процесу 

  

 3.1. Учасники освітнього процесу у Центрі є: вихованці, директор, 

методист, культорганізатор, керівники гуртків, батьки або особи, які їх 

замінюють, представники підприємств, установ та організацій, які беруть 

участь в освітньому процесі. 

  3.2. Вихованці Центру мають гарантоване державою право на : 

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, 

уподобань та інтересів; 

- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року, навчання у 

декількох гуртках, творчих об'єднаннях закладу; 

- безпечні та нешкідливі умови праці; 

- користуватися базою закладу; 

- участь у різних видах навчальної, науково-дослідницької роботи, у 

виставках, конкурсах, фестивалях  та інших  масових  заходах; 

- представлення  в  органах громадського  самоврядування Центру; 

- вільне вираження поглядів, переконань; 

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, 

від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх працю, 

принижують честь і гідність. 
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 3.3. Вихованці Центру зобов'язані: 

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками; 

- підвищувати загальний культурний рівень; 

- дотримуватись морально-етичних норм; 

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності; 

- бережливо ставитись до державного громадського і особистого майна; 

- дотримуватися вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку  

Центру. 

 3.4  Педагогічні працівники Центру мають право на: 

- внесення керівництву Центру та органам управління освітою пропозицій 

щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву 

закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне 

заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Центрі; 

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;  

- участь у роботі методоб'єднань, нарад, зборів, інших органів закладу; 

- прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічного 

обгрунтування, методів роботи з вихованцями; 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, учать в інших об'єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством. 

- завідування майстернями – 10-20%;  

- завідування навчальними кабінетами, лабораторіями – 10-15%. 

 3.5. Педагогічні працівники Центру зобов'язані: 

- виконувати навчальні плани та програми; 

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти; 

- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей 

відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров'я; 

- здійснення педагогічного контролю за дотриманням вихованцями 

моральних, етичних норм поведінки; 

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати 

їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; 

- берегти здоров'я вихованців, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб 

життя; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій 

та звичаїв, духовних та культурних надбань українського народу; 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну і політичну культуру; 

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків 

(журнали, плани роботи тощо); 

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі; 

- дотримуватись вимог Статуту Центру виконувати Правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов'язки; 

 - брати участь у роботі педагогічної ради закладу; 
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- виконувати накази і розпорядження керівника закладу. 

 3.6. Керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань Центру 

працюють відповідно до режиму роботи закладу та розкладу занять, 

затвердженого його керівником. 

 3.7. Обсяг педагогічного навантаження визначається керівником 

Центру згідно із законодавством і затверджується засновником або 

уповноваженим органом і включає 18 навчальних годин протягом 

навчального тижня, що становить тарифну ставку. Перерозподіл або зміна 

педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється 

директором Центру в розмірі кількості годин за окремими навчальними 

програмами, що передбачаються робочим планом, а також за письмовою 

згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю. 

Розміри та порядок доплат за інші види педагогічної діяльності визначаються 

Кабінетом Міністрів України. 

 3.8.  Не допускається відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов'язків, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

 3.9.  Педагогічні працівники Центру підлягають атестації один раз у 

п'ять років відповідно порядку, встановленого Міністерством освіти і науки 

України. 

 3.10. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, мають право : 

- обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського 

самоврядування закладу; 

- звертатися до органів управління освітою, керівника Центру з питань 

навчання, виховання дітей; 

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього 

процесу та зміцнення матеріально-технічної Центру;  

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

 

  

IV. Управління закладом позашкільної освіти 

 

 4.1.  Управління  закладом позашкільної освіти здійснюється 

відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету 

Кам'янської міської ради. 

 Безпосереднє керівництво Центром здійснює його директор. 

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу 

педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи 

не менш як 3 роки. 

 Директор Центру призначається і звільняється з посади відділом 

освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам'янської міської 

ради.  

 Директор Центру приймає на роботу та звільняє з роботи працівників  

закладу освіти. 

 4.2. Директор Центру художньо-естетичної та науково-технічної 

творчості учнівської молоді Кам'янської міської ради Черкаської області : 
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- здійснює керівництво колективом,  визначає структуру закладу, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для 

підвищення фахового рівня працівників; 

- організовує освітній процес; 

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю 

знань, умінь та навичок вихованців ; 

- створює належні умови для здобуття вихованцями позашкільної освіти; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм, охорони праці; 

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу; 

- установлює надбавки, доплати, премії та надає матеріальну допомогу 

працівникам закладу відповідно до законодавства; 

- представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом освіти, культури, молоді та спорту виконавчого 

комітету Кам'янської міської ради за результати діяльності закладу; 

- дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих 

спілок,працівників культурно-освітніх закладів, підприємств, установ та 

організацій, інших юридичних або фізичних осіб у освітньому процесі; 

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

психічного насильства; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і конролює їх 

виконання; 

 - застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників 

закладу; 

- затверджує посадові обов’язки працівників зазначеного закладу; 

 4.3.  З метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, 

професійної діяльності педагогічних працівників у Центрі створюється 

педагогічна рада. Директор Центру є головою педагогічної ради - постійно 

діючого колегіального органу управління закладом. 

 4.4  Педагогічна рада Центру: 

- розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної,  тренувальної, 

виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи 

закладу, його структурних підрозділів, гуртків,груп та інших творчих 

об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 

забезпечення техніки безпеки, охорони праці; 

- розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу позашкільної 

освіти, утворення нових гуртків, груп та інших творчих об’єднань; 

- визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 

впровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного 

досвіду; 

- створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за напрямами 

роботи. 

- порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників тощо. 

 4.5.   Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреби. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не 

може бути менше ніж два на рік. 
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 4.6. У Центрі діє методична рада, до складу якої входять педагогічні 

працівники закладу. Методична рада є дорадчим органом. 

    4.7. Методична рада Центру: 

- координує методичну, організаційну та практичну діяльність закладу з 

питань здобуття вихованцями позашкільної освіти з різних напрямків 

художньо-естетичної, науково-технічної творчості; 

 - заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення освітнього 

процесу, навчально-виховної, організаційно-методичної та науково-

дослідної роботи; 

- вивчає, узагальнює та поширює кращий педагогічний  досвід; 

- дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з 

позашкільної освіти; 

- обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо 

вдосконалення діючих; 

- поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо. 

 4.8. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори 

трудового колективу, які скликаються не рідше ніж один раз на рік. У 

період між загальними зборами діє рада закладу, діяльність якої 

регулюється Статутом . 

 4.9. У закладі за рішенням загальних зборів або ради закладу можуть 

створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський 

комітети, а також комісії, асоціації тощо. 

 4.10.  У Центрі може діяти районна філія малої академії наук з метою 

організації науково-дослідницької діяльності учнів для вдосконалення 

процесу навчання й профорієнтації. 

  

V. Матеріально-технічна база 

 

 5.1.  Матеріально-технічна база закладу включає будівлі, споруди, 

землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких 

відображено у балансі  закладу освіти. 

 5.2.  Майно Центру належить йому на правах власності, повного 

господарського відання або оперативного управління відповідно до чинного 

законодавства, рішення про заснування і Статуту закладу та укладених ним 

угод. 

 5.3. Центр відповідно до чинного законодавства користується землею, 

іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог 

та норм з їх охорони. 

 5.4.  Вилучення основних фондів, оборотних коштів  та іншого 

майна Центру проводиться лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. Збитки, завдані Центру внаслідок порушення його майнових 

прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються 

відповідно до чинного законодавства. 

 5.5.  Для забезпечення освітнього процесу база Центру включає 

приміщення, обладнання, споруди, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і 

нерухоме майно, що перебуває в його користуванні і складається із двох 

навчальних приміщень:  
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5.5.1. Науково-технічний напрям: навчальних кабінетів, майстерень 

(слюсарної, токарної), приміщень для технічного та навчально-допоміжного 

персоналу; 

5.5.2.  Художньо-естетичний напрям: навчальних кабінетів, актової зали, 

приміщень для технічного та навчально-допоміжного персоналу. 

 5.6. Відповідно до рішення сесії Кам’янськогї міської ради від 

23.10.2010 №57-4-V заклад позашкільної освіти (художньо-естетичний 

напрям) має земельну ділянку, де розміщуються господарські будівлі. 

 5.7. Для проведення освітньої роботи надаються в користування 

приміщення безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання 

зазначених об‘єктів у користування визначаються органами місцевого 

самоврядування відповідно до законодавства. 

 

 

VI. Фінансово-господарська діяльність 

 

 6.1.  Фінансово-господарська діяльність Центру здійснюється 

відповідно до законодавства та Статуту закладу на основі його кошторису. 

 6.2. Фінансування закладу здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених законодавством. 

 6.3. Додатковими джерелами формування коштів закладу є:  

- кошти, отримані за надання платних послуг, відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів  України, та у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України, за погодженням з Міністерством 

фінансів та Міністерством економіки; 

- кошти гуманітарної допомоги; 

-добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ, 

організацій та окремих громадян; 

- кредити банків та інші надходження. 

- кошти, отримані Центром із додаткових джерел фінансування, 

використовуються для впровадження діяльності,  передбаченої Статутом  

закладу. 

 6.4. Центр у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

має право: 

- самостійно розпоряджатися коштами, одержаними від господарської та 

іншої діяльності відповідно до Статуту; 

- користуватися безоплатно земельними ділянками, на яких він 

розташований; 

- розвивати власну матеріальну базу; 

- володіти, користуватися, розпоряджатися майном відповідно до 

законодавства та Статуту;    

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту.  

 - має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші 

матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, 

установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних 
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надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов 

колективу. 

 6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Центрі 

визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства 

освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані  заклади освіти. Бухгалтерський облік  здійснюється  через 

централізовану бухгалтерію. 

 6.6. Звітність про діяльність Центру встановлюється відповідно до 

законодавства.  

 6.7. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямків діяльності, визначенихСтатутом. 

    6.8. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх 

частини серед працівників Центру, (крім оплати їхньої праці, нарахування 

єдиного соціального внеску). 

 

 

 

VII. Міжнародне співробітництво 

 

 7.1.  Центр за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, 

встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними 

організаціями та освітніми асоціаціями. 

 7.2.Центр має право відповідно до чинного законодавства укладати 

угоди про співробітництво з  закладами освіти, науковими установами, 

підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн. 

 

 

VIII. Контроль за діяльністю закладу позашкільної освіти 

 

 8.1.  Державний контроль за діяльністю Центру здійснюється з метою 

забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної 

середньої освіти. 

 8.2.   Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки 

України, Державна інспекція закладів освіти, засновник, Головне управління 

Черкаської обласної державної адміністрації та відділ освіти, культури, 

молоді та спорту Кам'янської міської ради. 

 8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу 

позашкільної освіти є атестація, що проводиться не рідше одного разу на 

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. 

 8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)  

закладу освіти з питань, пов'язаних з його освітньою діяльністю. Зміст, види і 

періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану освітньої 

роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з 
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освітньою діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно 

до законодавства. 

 

 

IX. Реорганізація або ліквідація закладу позашкільної освіти 

 

 9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає 

засновник, відповідно до законодавства України. 

 Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. 

 Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

 З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління Центром. 

 9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його 

дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс 

і представляє його засновнику. 

  9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Центру переходять 

до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених  

закладів освіти. 

 9.4. Майно та кошти Центру у випадку його ліквідації не можуть 

перерозподілятись між його працівниками, а повинні бути зараховані до 

міського бюд 

 

Секретар міської ради                                                         А.М.Плєшкань 


