проект

УКРАЇНА
ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
(десята сесія восьмого скликання)
від 02 грудня 2021 року
м. Городня
Про затвердження Статуту
Центру дитячої та юнацької творчості
Городнянської міської ради
Чернігівської області
З метою приведення у відповідність установчих документів до чинного
законодавства, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про
утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.06.2020 року №730-р «Про визначення адміністративних центрів та
затвердження територій територіальних громад Чернігівської області»,
керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Городнянська міська рада в и р і ш и л а:
1.Затвердити Статут Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської
міської ради Чернігівської області в новій редакції, що додається.
2.Директору Центру дитячої та юнацької творчості Городнянської міської
ради Чернігівської області Трофименко О.М. провести, в установленому
порядку державну реєстрацію Центру дитячої та юнацької творчості
Городнянської міської ради Чернігівської області (в новій редакції) в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань.
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з
молоддю, депутатської діяльності та етики.
Міський голова

Андрій БОГДАН

Додаток до проекту
рішення десятої сесії восьмого
скликання Городнянської міської
ради від 02.12.2021 року
«Про затвердження Статуту Центру дитячої та
юнацької творчості Городнянської міської ради
Чернігівської області»

СТАТУТ
Центру дитячої та юнацької творчості
Городнянської міської ради
Чернігівської області
Код ЄДРПОУ 22814252
( в новій редакції)

м. Городня
2021 рік
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради
Чернігівської області» (далі – Заклад) заснований 31.05.1996 року розпорядженням
Городнянської районної державної адміністрації 31 травня 1996 року.
Згідно з рішенням шостої (24) сесії сьомого скликання Городянської міської ради від
«26» червня 2018 року змінено засновника комунального закладу «Центр дитячої та
юнацької творчості Городнянської міської ради Чернігівської області» на Городнянську
міську раду.
1.2. Засновником Закладу є Городнянська міська рада (далі по тексту - Засновник).
Заклад підпорядковується відділу освіти Городнянської міської ради (далі – Орган
управління). Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний
час.
1.3. Заклад, заснований на комунальній власності, має статус комунального
позашкільного навчального закладу.
1.4. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України,
Міністерства культури України, Законами України «Про освіту», «Про середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», рішеннями місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 року № 433, Положенням про
центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної
творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання, зареєстрованим
Міністерством юстиції України 01.12.2009 року № 1152/17168, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 05.11.2009 року № 1010, цим Статутом.
1.5. Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через доступність до надбань
вітчизняної і світової культури, готує підґрунтя для занять художньою творчістю.
1.6. Статут може бути змінений цілком або частково рішенням Засновника умови
прийняття нових законодавчих чи нормативних документів, що регламентують діяльність
школи, та підлягає державній реєстрації.
1.7.
Мова навчання у Закладі – українська.
1.8. Найменування підприємства:
Повне – Центр дитячої та юнацької творчості Городнянської міської ради
Чернігівської області.
Скорочене – ЦДЮТ.
1.9. Заклад набуває права і обов’язки юридичної особи з моменту його державної
реєстрації. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Закладу, а Заклад не несе
відповідальності за зобов’язаннями Засновника.
1.10. Юридична адреса Закладу: 15100, вул. Волковича, буд. 27, м. Городня
Чернігівського району Чернігівської області.
2. ОРГАНІ3АЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ
2.1.
Заклад є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту, затвердженого
Засновником, має рахунки, кошторис, затверджений Органом управління, круглу печатку,
кутовий штамп, бланк.
2.2. Метою закладу є проведення навчально-виховної, методичної, культурнопросвітницької роботи.
2.3.
Основними завданнями закладу є:
- реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти засобами культури та
мистецтва;
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- надання методичної
допомоги
навчальним закладам системи загальної
середньої освіти з питань упровадження форм і методів художньо-естетичної роботи з
учнівською молоддю в практику навчально-виховної діяльності;
- створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб
дітей та підлітків у позашкільній освіті, організація їх оздоровлення, дозвілля і
відпочинку;
- виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання
творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток дослідницької діяльності
вихованців (учнів, слухачів) у різних видах мистецтва;
- формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної
громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
- задоволення потреб
учнівської
молоді у професійному самовизначенні
відповідно до особистих інтересів і здібностей;
- просвітницька діяльність.
2.4 Метою виконання завдань, що стоять перед закладом, та забезпечення найбільш
сприятливих умов для розвитку інтересів і здібностей учнів в Закладі проводиться гурткова
робота за напрямками: художньо-естетичний, декоративно-прикладний, екологонатуралістичний, патріотичний, гуманітарний.
2.5. Заклад може мати філії. Рішення про створення філій приймається закладом
після погодження з Засновником та Органом управління.
2.6. Заклад може входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальновиховних об’єднань з дошкільними, загальноосвітніми та іншими навчальними закладами,
створювати асоціації та інші організаційні структури за погодженням з органом управління.
2.7. Заклад може організовувати роботу своїх структурних підрозділів (класів) у
приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів, підприємств, організацій відповідно до
укладених угод за погодженням з органом управління.
2.8. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм,
змісту, форм і методів навчання.
Відділи проводять роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами
діяльності. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, майстеркласів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими організаційними формами.
Участь педагогічних працівників у заходах підвищення кваліфікації засвідчується керівником закладу
і є підставою для проведення атестації.
Заклад може надавати методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним
закладам, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.
2.10. Право вступу до Закладу мають громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
2.11. Приймання учнів до Закладу може здійснюватися протягом навчального
року на безконкурсній основі на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. До заяви
батьків, або осіб, які їх замінюють, додається довідка медичного закладу про відсутність
протипоказань до занять у Закладі та копія свідоцтва про народження.
2.12. Термін навчання та вік вступників визначаються відповідно до навчальних
планів і програм.
2.13.
Документація закладу, яка регламентує організацію та проведення навчальновиховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими Міністерством освіти і науки України.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Навчальний рік у закладі починається 1 вересня.
Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються
керівником Закладу згідно із строками, встановленими Міністерством освіти і науки України.
Комплектування гуртків здійснюється у період з 1 по 15 вересня, який вважається
робочим часом викладача.
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У канікулярні, вихідні, святкові та не робочі дні заклад може працювати за
окремим планом, затвердженим керівником цього Закладу.
Заклад створює безпечні умови навчання, виховання та праці.
3.2.
Заклад працює за річним планом роботи, який погоджується з Органом
управління.
3.3. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється за типовими навчальними
планами та програмами затвердженими Міністерством освіти і науки України.
3.4. Експериментальні навчальні плани складаються Закладом з урахуванням типового
навчального плану.
3.5. Навчально-виховний процес у Закладі здійснюється 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:
гурткова робота, заняття, конференції, вікторини, концерти, змагання, репетиції, походи, екскурсії,
експедиції (заочні), науково-дослідницька робота на природі тощо.
3.6. Основною формою навчально-виховної роботи є заняття. Тривалість одного заняття в
Закладі визначається навчальними планами і програмами - становить 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями є робочим часом педагогічного працівника.
Кількість, тривалість та послідовність навчальних занять і коротких перерв між
заняттями визначається розкладом, що затверджується заступником керівника з навчальної
роботи.
3.8. Середня наповнюваність груп Закладу визначається типовими навчальними планами
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів затвердженими Міністерством освіти
і науки України.
Нормативом для розрахунку педагогічних годин є навчальні плани Закладу.
3.9. Навчально-виховний процес у Закладі є вільним від втручання політичних партій,
громадських, релігійних організацій.
4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
4 . 1 . Учасниками навчально-виховного процесу в Закладі є:
вихованці;
директор, методист;
педагогічні рацівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;
батьки, або особи особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у
навчально-виховному процесі.
4.2. Вихованці Закладу мають гарантоване державою право на:
здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань,
уподобань та інтересів;
добровільний вибір закладу;
навчання на декількох гуртках Закладу;
безпечні й нешкідливі умови навчання та праці;
користування навчальною базою закладу;
участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, концертах тощо;
повноцінні за змістом та тривалістю заняття ;
вільне вираження поглядів, переконань;
захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від
дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честі і гідність.
4.3.
Вихованці користуються правом внутрішкільного переведення та
переведення до іншого закладу за наявності вільних місць. Переведення здійс нюються
за наказом керівника.
4.4.
Вихованці Закладу зобов’язані:
оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками;
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підвищувати загальний культурний рівень;
дотримуватись морально-етичних норм, бути дисциплінованими;
брати посилену участь у різних видах трудової діяльності;
дбайливо ставитися до державного, комунального і особистого майна;
дотримуватись вимог цього Статуту.
4.5. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними
якостями, яка має вищу педагогічну або фахову освіту, належний рівень професійної
підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї
роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні
обов’язки в Закладі.
4.6. Педагогічні працівники Закладу мають право на:
- внесення керівництву Закладу та Органу управління пропозицій щодо поліпшення
навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу та педагогічної ради
пропозицій про матеріальне заохочення вихованців, застосування стягнень до тих, хто порушує
правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Закладі:
вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації;
участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, заходах, пов’язаних з
організацією навчально-виховної роботи;
вибір педагогічно-обгрунтованих форм, 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.
4.7. Педагогічі працівники зобов’язані:
виконувати навчальні плани та програми;
надавати знання, формувати вміння і навички диференційовано, відповідно до
індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців;
сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей вихованців відповідно до
їх задатків та запитів, а також збереженню здоров’я;
здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями морально-етичних
норм поведінки, дисциплінарних вимог;
дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованця, захищати його
від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;
берегти здоров’я вихованців, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб
життя;
виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних
традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань українського народу;
виховувати особистим прикладом і наставами повагу до державної символіки,
принципів загальнолюдської моралі;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і
політичну культуру;
проводити роботу для залучення дітей та юнацтва до занять мистецтвом;
вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали,
плани роботи, тощо);
дотримуватись вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього
трудового розпорядку та посадові обов’язки;
брати участь у роботі педагогічної ради, методичних об’єднань, відділів, нарад,
зборів, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
виконувати накази і розпорядження керівника, Засновника та Органу управління.
4.8. Педагогічні працівники Закладу працюють відповідно до розкладу занять,
затвердженого керівником.
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4.9. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз на
п’ять років, відповідно до чинного законодавства.
4.10. Обсяг педагогічного навантаження працівників закладу встановлюється
керівником згідно із законодавством.
Оплата праці працівників Закладу здійснюється відповідно до
законодавства України.
4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання
професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
4.12. Батьки гуртківців та особи, які їх замінюють, мають право:
обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського
самоврядування Закладу за їх наявності;
звертатись до Органу управління, директора Закладу та органів громадського
самоврядування з питань навчання та виховання дітей;
приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності Закладу;
брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчальновиховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Закладу;
захищати законні інтереси дітей в органах громадського самоврядування Закладу
та у відповідних державних, судових органах.
5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ
5.1. Управління закладом здійснює Засновник, Орган управління. Безпосереднє
керівництво закладом здійснює директор, який призначається та звільняється з посади
Органом управління за погодженням з міським головою. Трудові відносини з директором
оформлюються трудовим договором (контрактом).
5.2. Директором може бути тільки громадянин України, що має вищу освіту і стаж
педагогічної роботи не менше ніж три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію
керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.
5.3. Методист, педагогічні та інші працівники Закладу призначаються на посади
та звільняються з посад відповідно до законодавства.
5.4. Директор:
здійснює керівництво колективом;
призначає на посади та звільняє з посад працівників Закладу;
створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю
знань, умінь та навичок учнів;
створює належні умови для здобуття учнями початкової спеціальної
мистецької освіти;
забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних
та протипожежних норм, техніки безпеки;
розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу;
укладає угоди з юридичними та фізичними особами за погодженням з органом
управління;
установлює доплати, премії надає матеріальну допомогу працівникам закладу
відповідно до законодавства;
представляє заклад в усіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед органом управління за результати діяльності закладу;
видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх
виконання;
застосовує заходи заохочення та дисциплінарні стягнення до працівників
закладу;
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затверджує посадові обов’язки працівників Закладу.
5.4. Директор Закладу є головою педагогічної ради – постійно діючого
колегіального органу управління закладом.
За відсутності директора обов’язки виконує методист Закладу.

-

6. ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА МАТЕРІАЛЬНО ТЕХНІЧНА БАЗА
6.1. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до законодавства та
Статуту.
6.2. Фінансування закладів здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та плати
за навчання учнів.
Основним джерелом фінансування закладу є кошти міського бюджету.
Бюджетні кошти спрямовуються на виконання обраних закладом навчальних планів у
повному обсязі, матеріальні витрати, пов’язані з виховною роботою, підготовку та перепідготовку
кадрів, оплату праці, збереження і зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист
та матеріальне стимулювання трудового колективу.
Фінансування закладів може здійснюватись також за рахунок додаткових джерел
фінансування, не заборонених законодавством.
Бюджетне фінансування закладів не може зменшуватися або припинятися у разі
наявності у зазначених закладах додаткових джерел фінансування.
Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу та позабюджетні кошти
не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України,
і використовуються виключно за призначенням.
6.3. Додатковими джерелами формуванням коштів закладу є:
кошти гуманітарної допомоги;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ,
організацій та окремих громадян;
інші надходження.
Кошти
отримані
закладом
з
додаткових
джерел
фінансування,
використовуються для впровадження діяльності, передбаченої цим Статутом.
Розмір оплати за надання платних послуг визначається закладом самостійно,
відповідно до Порядку та погоджується з Органом управління.
Установлення для закладу у будь-якій формі планових завдань з надання платних
послуг не дозволяється.
6.4. Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.
6.5. Доходи (прибутки) закладу, використовуються виключно для фінансування
видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених установчими документами.
6.6. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед
засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з
ними осіб.
6.7. В разі припинення діяльності закладу (у результаті її ліквідації, злиття, поділу,
приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим
організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу місцевого бюджету.
6.8. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення майнових прав юридичними та
фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.
6.8. Ведення бухгалтерського обліку та звітності у закладі здійснюється
централізованою бухгалтерією відділу освіти Городнянської міської ради.
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7. ДІЯЛЬНІСТЬ, ЗАКЛАДУ У РАМКАХ
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
7.1. Заклад має право укладати угоди про співробітництво, встановлювати прямі
зв'язки з навчальними закладами, науковими установами,
підприємствами,
організаціями,
громадськими об'єднаннями, окремими громадянами як на території
України, так і за її межами.
7.2. Заклад за наявності матеріально-технічної та соціально-культурної бази,
власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв'язки на
основі
самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та
гуртківцями, створювати у встановленому порядку спільні асоційовані заклади і навчальні
центри, проводити спільні заходи (конференції, конкурси тощо), а також вступати до
міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства.
8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ
8.1. Трудовий колектив Закладу функціонує згідно з трудовим законодавством
України.
8.2. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами
колективу.
9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни та доповнення до Статуту викладаються в новій редакції та
затверджуються Засновником;
9.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з моменту їх
державної реєстрації.
10. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ
10.1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і
науки України, Орган управління.
10.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Закладу є державна
атестація Закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на 10 років у порядку,
встановленому Міністерством освіти і науки України.
11. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ
11.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділ, приєднання, перетворення) Закладу
здійснюється за рішенням Засновника.
11.2. Ліквідація Закладу здійснюється за рішенням Засновника або за рішенням суду.
11.3. Ліквідація Закладу здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється
органом, що прийняв рішення про ліквідацію Закладу. Порядок і строки проведення
ліквідації визначаються відповідно до чинного законодавства України.
11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по
управлінню закладом.
11.5. При реорганізації та ліквідації працівникам, які звільняються гарантується
додержання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Даний Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації.
12.2. У разі невідповідності окремих частин Статуту новим вимогам і змінам
чинного законодавства у своїй діяльності Закладу необхідно керуватися останнім.

