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Змiни.цo CTaTyTy
HoГo ПoзAшкIЛЬHoГo HAB

oБ ЛAC HI,й ДИTЯЧo -МoЛ oД х<I*TЙ' I. Iр,HTb,
poЗПopЯДх(енняМ ГoлoBи oблдеpx<aдмiнiстpaцii
вiд 10 ЛIoтoГo 2009 poкy Ns 40

1. Пyнкт 1.4. виклacTkl y I{oBiй pe.цaкцii нaсTyПIIoГo ЗМicTy:
<<|.4. Miсцезнaxoд)кrннЯ [ентpy: М. Кpaмaтоpськ, вyл.Coцiaлicтиuнa,

буд.62>>.

2. Цi змiни r невiд'смнoro ЧaсTиIIoIo Cтaтyтy КoМУHAЛЬF{oГo
Пo З AII]Ю ЛЬнoГo FIAB ЧAЛЬ HoГ o З AкЛAДУ ( ДoI{ЕЦЬ КШ7 oБ ЛA C HI.4Iа
ДI4TЯЧo.MoЛoД>Ю*fiI ЦЕHTP), ЗaTBеp.цxtrнoГo poзПopя.ц)кeнняМ ГoJIoBи
oблдepжaдмiнiстpaцiТ вiд 10 лютoгo 2009 poкy }lb 40.

Змiни .цo Cтaтyтy КoМУI-{AЛЬHoГo ПoЗAIIIкIЛЬHoГo
HABЧAЛЬI{OГO ЗAкЛAДУ (ДoF{ЕtрКI4Й OБЛACHI,4I1 ДvITЯЧo-
MoЛoД)КIildl I4ЕHTP) пi.цгoтoвленi yпpaвлiнням y сПpaBax сiм'i тa мoлo.цi
o блдеpxсaдмi нi стp aцii.
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у сПpaBax сiм'i тa мoлo.цi
oблдepжaдмiнiстpaцii
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ДotIEцЬItA oБЛAснA ДЕP}кAB;A AДMIHIсTPAцIя
Po3IIoPяД}ItEIIHя

гoЛoви oБлAсtlоi Двplкдвноi AДMIHIствлщI

" iд  
I0 .02.  200!лъ 40

м. 'Цoнeцьк

ГДpo зaтвеpджеl{t{я Стaтyтy .l

кoМyнaJlЬнoГo пoзarпкiлЬнoгo
IIaBчaJIЬнoГo Зaклaдy <,Цoнецький
oб лacний' ДиTяЧo-Молo.цilкний центp>

Згiдно , i,-."""' oблaснoi paДИ вiд o4.oз.9g Jю 2з15-1|6 <Пpo

.цеЛеГyBaнHЯ ПoBнoBa)кенЬ foнецькoТ oблaснoТ Рaди .{oнецькiй oблaснiй

деilжaвнiй aдмiнiстpaцii щoДo yпpaвлiння мaйнoм oблacтi Тa пpo

зaTBrp.ц)кення пеpелiкy oб'ектiв спiльнoТ BЛaснoсTi теpитopiaльниx ГpoМa.ц'

щo Знaxo ДЯTЬcЯ в/yпpa"лiннi oблaснoТ paдиu (iз змiнaми Ta .цoПoвненнями),

вiд 26.09.2008 J& 5l|8-566 <Пpo сTBopеHня кoМyнaЛЬнoГo пoзaшкiлЬнoГo

нaвЧaЛЬнoГo ЗaкЛaДy <,(oнецький o6лacниЙ .циTячo-МoлoДiжний ценTpD'

poзПopяД)кrнняM ГoЛoви oблдеpжaдмiнiстpaцiТ вiд |6.07.2007 J\b 4з1 nПpo

зДiйснення ПoBнoBax(ень щoДo yпpaвлiння мaйнoм спiльнoТ вдaснoстi

теpитopiaлЬHиx l]poМaД сiл' сеЛищ' мiст, щo знaxoДитЬся B yпpaвлiннi

oблaснoТ PaДи>> (iз змiнaми, Bt{есениМи poзПopяДжrнняМ ГoЛoBи

oблдеpжaдмiнiстpaцii вiд 2з.07,2008 J\Ъ 360), кеpyЮЧись ПoлoжеHtlЯМ Пpo

пoзaшкiльниi,l нaвчaльний зaкЛa.ц, ЗaTвrp.ц)кeниМ ПoсTaнoBoto Кaбiнeтy

Мiнiстpiв Укpaiни вiд 06.03 .200I J\Ъ 433 (iз змiнaми):

Зaтвеpлити СтaтyT кoМyн.LЛЬнoГo пoзaшrкiлЬrroГo нaBчaЛЬнoГo зaкЛa.цy

< Дo н е Ць к ий oб л acниfrt afr19 -й.;j9Д]}Y o ц е HTp ) (дoдaсть ся ) .

$'*:3'- '' ''t' 
" '\Гoлoвa oблдеpжaдмi B.I. Лoгвиненкo
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1. ЗAГAЛЬHI ПoЛoжЕнн'I

1. 1. КoМУI{AЛЬI{ИIz ПoЗAIIIкUtШ,Ii4 I{AB,ЧAЛЬIД4йI ЗAкЛAД
(Дo}'шtъКИЙ OБЛACI{иЙ ДИTЯho.МoЛoДIх<I*n1 LЕнTP) (дuлi -
I]ентp) с ПoЗaшIкiльниlvr нaBч€шЬниМ ЗaкJla.цoм дiяльнiсть якoгo сПpяMoBa;g{aНa
зaбезtrечення вiльнoГo TBopчoгo, iнтелекTy€LJIЬнoгo' ДyХoBнoГo poзBиTкy дiтей
Ta мoлoдi, дoстyпнiсть пoзaшкiльнoТ oсвiти, здiйснення пaтpioтиннoгo
BиХoBaIIнЯ, збеpeження Ta poзBиToк меpехti пoзarпкiлЬнltx нaBч€LJIЬниX
зaклaдiв.

I_{ентp ЗaснoBaниiт нa спiльнiй BJIaснoстi теpитopiaльниx гpoмaд сiл,
cелиtц, мiст, щo ЗнaХoДиTЬсЯ B yпpaвлiннi {онецькoi oблaснoi puд',
вiДпoвiДнo Дo piшrення oблaснoi paДИ вiд 26.О9.2008 ],lb 5l|8.566 oпpo
сTBopеHня кoМyн€LПЬнoГo пoзaIшкiлЬнoгo нaвЧaЛЬнoГo ЗaкJlaДy <<{oнецький
oбл,acниiт ДиTячo-Мoлoдiжний центp>.

|.2.Уrryaвлiння !енщoм, B Межax ПoBIIoBax{енЬ' нa.цaниx вiдпoвiднo
pirшення oблaснoi PaДи вiд o4.oЗ.99 J\b 2з15-116 <Пpo ДелеryBaЕIня
ПoBI{oBa)кенЬ {oнецькoi oблaснoi paДИ floнeцькiй oблaснiй дepжaвнiй
aдмiнiстpaцii щoдo yпpaвлiння мaйнoм oблaстi тa пpo ЗaTBеp.цх(енHя пеpелiкy
oб'ектiв спiльнoi BЛaснoсTi теpитopiaльних rpoМaД' щo знaxo.цЯTЬсЯ B
yпpaвлiннi oблaснoi paди> (iз змiнaми) здiйснтoе oблдеpжaдмiнiстpaцiя.
, I(oоp.Цинaцiто дiяльнoстi I-{ентpy здiйснroс yпpaвлiння y сПpaвax сiм'i тa

мoлoдi .{oнецькoТ oблдеp>кaдмiнiстpaцii.
1.3.I]ентp y свoiй дiяльнoстi взaсмoдiс з мiсцеBИNIуI opгaнaМи

викoнaвчoi Е,JIaДтd' opгaнaМи мiсцевoгo сaМoBpЯДyBaнI{я, пiдпpиемсTBaМи,
yсTaI{oBaMи Ta opгaнiзaцiями неЗ€lJIе}кнo вiд iх гriдпopЯд{кyBalIтЯ Ta "фopми
влaсностi, зaкЛaДaМи oсвiти, кyЛЬTypи' oрГaнaМи внyтpiшlнix ..,pu",
Гp oМaДсЬ киМи op гaнiз aц iями тa o б' сдн a]ЕIIIЯNIИ Гp oivlaДЯн.

1.4. МiсцеЗнaxoДxtеIlнЯ I{ентpy: м. .{oнецьк, вyл.Унiвеpситетськa, 13.
1.5. Пoвне нaйменyвaння: кoМУнAIIЬIfuтrI пbздшкIJЪtrЙ

I{ABЧAЛЬIIуTЙ ЗAкЛAД (ДoFшIфКvтtI OБЛACI]ИI? Д4ТtrIo-МoЛoДDкl]1иTЙш,ЕHTP).
1.6. Cкopoчrнr нaйменyвaння: кПHЗ (ДoДМЦ).

2. MЕTA TA oСHoBHI ЗABДAнIUI LЩHTPУ

2.1. oснoвнoro МеToIо дiяльнoстi I{ентpy с фopмyвaння ПoЧyTTЯ
пaтpioтизмy, любoвi дo сBoГo нapoДy, йoгo iстopii., *y,".yp"й*,uiстоpинниx
цiннoстей; гIpoBеДеннЯ . IlaBч€шьнo-виxoвнoТ, iнфopмЪцiйнo-метoдиvноi,
нaBч€LIIЬHo-TprнyBaльнoТ Ta opгaнiзaцiйнo-мaсoвоi poбoти, спpямoвaнoi нa
pеaлiзaцiЮ Дrpжaвнoi пoлiтики cToсoBI{o дiтеii Ta MoЛoДi, нaдaння дiтям тa
мoлoдi ripaBa I{a Пoзaypoчнy oсвiтy, ГpoМa.цсЬке кopиснe дозвiлля, вiдпoЧинoк,
всебivнy r{aсТЬ У кyЛЬTypно-TBopчoмy ,*,'ii, a Taкox( вiдпoвiдниx
Мo)кЛиtsoстей твopyoi дiяльнoстi, poЗ]]I{Тoк гapмoнiйнo.poЗBиненoi
o сo би с,гo стi гpoмaд ЯIIИHa Укp aiЪи в piзниr г€шyз,rХ.

2.2. Оcнoвнi зaвдaння:
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2.2.|. Bиxoвal{нЯ ГpoМ aДЯHkl:нa УкpaiЪи.
2.2.2.Biльний poЗBиТoк oсoбистoстi

|poМ;lдсЬкoГo .цoсвiдy.
Ta фopмyвaння iТ сoцiaльнo-

2.2.З . BихoвaннЯ y )rчaсникiв IIaBч€UIЬнo-BихoBнoгo Пpoцeсy:
2.2.з.1.Пoвaги 'цo КoнститyцiТ УкpaiЪи, ПpaB i свoбoд ЛЮ.цини Ta

|poМaДянинa, ПoЧyTTя BЛaснoТ гiднoстi, вiдпoвiдa;rьнoстi ПеpеД зaкoнoМ зa
свoТ дiТ.

2.2.З.2. Пaщioтизмy, лrобoвi дo УкpaiЪи, пoBaГи Дo нapoДниx зви.raiЪ,
Щaдицiй, нaцioна.rrЬних цiннoстей УкpaiЪсЬкoгo нapo.цy, a Taкo)к iнrшиx нaцiй
i нapодiв.

2.2.З.з. lШaнoблиBoгo сTaBЛеIIня Дo po.ци}Iи Ta лroдей пoxиJloГo вiкy.
2.z.З.4. Cвiдoмoгo сTaBЛrI{нЯ.цo влaснoi бeзпеки тa безпеки oToЧyloчиx.
2.2.4. Фоpмyвaння y yннiв тa слyxauiв свiдомoгo й вiдповi.цaльнoгo

сTaBленFI,I .цo BЛaснoГo з.цopoв,я тa здopoв'я oToЧyЮЧих, FIaBичoк безпечнoi
пoве.цiнки

2.2.5. ЗaДoвoлення oсвiтнЬo.кyЛЬTypниx пoтpeб, якi не зaбезпечyIоTЬся
iнrпими скJIaДoBиМи сTpyк TУpИ oсвiти.

2.2.6.ЗaДoволення ПoTpеб yraсникiв нaвч€lJlЬнo-BиХoBнoгo Пpoцесy y
пpoфеоiйнoМy сaМoBиЗнaченнi i твop.liй сaМopе€LJliзaцii.

2.2.7. Пoшyк' poзBиToк Ta пiдтpимкa здiбних, oбдapoвaниx i
T€UIaнotsитих дiтей тa молодi.

2.2.8. opгaнiзaцiя дoзвiлля yvнiв Ta cлyxaчiв, пorшyк йoгo нoBиx фop*,пpофilтaктикa^беdдогЛЯДHoсTi, пpaвoпopyшенЬ . 
. -.-,

2.2.9. ПpoпaгaнДa Ta фopмyвaння зДopoBoГo спосoбy жиTTЯ дiтей тa
мoлоДi.

2.2.10.Здiйснення iнфopмaцiйнo.MеToДичнoi тa opгaнiзaцiйнo-мaсoвoi
poботи.

2.2.11. Poзвитoк тa пiдщиMкa ,циTЯЧoГo Ta MoЛoДiжнoгo |poМaДсЬкиx
pyxiв, нaДaння lvlеTo.цичнoТ тa ПpaкTичнoТ дoпoмoги y сTBopеннi тa дiяльностi
ДиТЯIIID( Ta МoлoДiжниx ГpоМa.цських opГal{iзaцiй.

2.2.|2. Cтвopення yМoB ДЛя TBopчoГo' iнтелектy€}JlЬнoгo' .Цyxoвногo i
фiзитнoгo рoЗBиTкy дiтей тa мoлoдi.

2.2.|з. Pеaлiзaцiя Ta y{aoTЬ B oсвiтнix ПpoГpaМax' сПpЯMOBaH}IХ Ha
ПpoПaгaЕДy пoBa}кнoГo сTaBЛeннЯ .цo TpaДиЦiйниx нaцiонaлЬниx ltyльтypних i
,щJ.хоBI{I{х нaдбaнь нapoДy УкpaТни.

2.2.14. opгaнiзaцtя- тa ПpoBе.цення МaсoBиx зaxодiв iз pеaлiзaцii
.цep)кaвЕIot пoлrтики сToсoBнo дiтей тa мoлoдi.

2.2.|5. Зaбезпечення обмiнy .цoсвiДoм З ПиTaI{Ь, Щo ЕlаlJIе)кaTЬ 'цo
кotrлпетенцiТ Цeнтpy, [IлЯхoI\4 opгaнiзaцii yuaстi Пpе.цсTaBникiв loнецькoТoблaстi y фестивaЛЯ.x' семiнapax, кoнфеpенцiяx тa iнrпиx зaХoДax.

2.2.16. Фopмyвaння здiбностей Дo aнaлiзy зовнirшньoТ Ta
внyтpirшньoпoлiтичнoТ oбстaнoвки, вмiння нa цiй oсновi сaмостiйнo
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a.цекBaTнo oцiЕIoBaTи ПoДii, щo вiдбyBaIоTЬсЯ y Деp}I(aвi i свiтi, сBoIo poлЬ Taмiсце B шtх пo.цiяx. d

2.2.17. Пpoвeдення кoМITЛексy зaхoдiв щo.цo BиXoBaHня пaтpioтичниХпoтyггiв i свiдoмостi гpoмaдян Укpйи.
2.2.l8. Фopмyвaння ПpaГHеI{ня Дo oBoлoДiння вiйськoвиМи знaнIIЯMи,вi.щrовi:urrEм piвнем фiзи.rнoi пiдгoтoвкИ Ta BиTpиB€шIiстlo, Дo пiдвищенняПpесTID{qr вiйськoвoi слyжби.
2.2.|9. PозвитoксIIopTиBI{o. ПpикJlaДниx

poooTи y ДиTячoМy Ta мoлoДiх<нoмy

2.2.21. opгaнiзaцiя гpомaдсЬкo-кopисFloГo дoзвiлля дiтей тa молoдi.
2.З. {ля здiйсненнЯ своеТ МеTи i зaвдaнь I_{ентp Мar ПpaBo:
2.З.|. Зaщ.чaTи Дo свoсТ poбoти дoсвiд.rених пpaцiвникiв, педaгoгiв,вiйськовослyх<бoвцiв, ПpеДсTa*никiв |poМa.цсЬкиX opгaнiзaцiй ЗaПoгo.цженням iз кеpiвникaми.
2.З.2. ПpoвoдиTи нapaДи, сeмiнapи, кoнфеpенцii, oлiмпiaДи з пpoблемПpaBoBoГo' пaтpioти.rнoГo, cПopТиBl{oГo' eкoлoгivного, TypисTичI{o-

кpaеЗнaBчoгo Ta екoнoМiчнoгo BиXoBaннЯ.
2.з.3. Cпpияти в pобoтi ДvITЯЧИXTa Moлo.цixtниx opгaнiзaцiй, твopvихoб'сднaнЬ' тoBapиств дiяльнiсть якиx нaПpaBЛеHa Ha ПpaBoBе, пaтpioтиuне,сПopTиBI{е' еколoгiтне, TypисTичIIo.кparЗнaBче, екoнoмiчне Ta iнrпе

BРtХoBaIrн,I

2.3.4. Уклaдaти B yсTaIIoBЛенoМy ПopяДкy ДoГoBopи зпiдпpиемсTBaМи, yсTaIIoBaNIИ Ta opгaнiзaцiямй, B ToМy числi iнoземниМи' зМеToIo BикoнaннЯ ПoкЛaДениx нa I{ентp ЗaBДaнЬ.
2.3.5. IнфopмyBaTИ oблдеpx<aдмiнiстpaцirо, кеpiвникiв yсTaI{oB,

opгaнiзaпiй, зaклaдiв пpo нaслiдки BиBчення сTaнy пaтpioтиuнoГo BиХoBa}Iня
lrо.пoдi, poЗBиTкy Тa дiяльностi мoлoдilкних Ta ДИTЯЧИ" |poМa.цсЬкиХopгaнiзau1Й тa BIIoсиTи вiдпoвiднi пpoпoзицiТ.

2.З.6. oзнaйoмЛIoBaTисЯ Ta BнoсиTи ПpoПoзицii.цo мiнiстеpсT3, вченotТa Пе.]aгOгiчнoТ paД I{aBчzlJIЬIIиХ зaклaдiв щoдЪ .цoПoBI{ень i змiн y нaвuaльнi
[L]ани' пoсiбники' МеToДиuнy лiтеpaTУpУ тa ДoкyМентaцiro, щo сToсyеться всiхнaпpяшlсiв poбoти цеIITpy.

2.З.7.Z.3.7. {ентp I\4o)ке кopисТyвaTИcЯ iнlлими ITpaBaМи' пеpедбa.rениМи
чиннILryl ЗaкoнoДaвсTвoМ Ta. циМ Cтaтyтoм.

-:^*- 
2.4. [iяльнiсть y сфеpi.IIaДaI{Ilя oсвiтнiх ПoслyГ I_{ентpoм здiйснroсться

пrс.гUI oтриМaннЯ

JJDtr l vl\ wrruР r иБtlu.rrlJикJraДниx Ta сПopTиBI{o-TexIIичниx видiв

::,:p'}l 
\{op сЬке бaгaтoбоpсTBo' вiйськoве бaгaтoбop.'"o, сyДнo]\4oДeЛк)BallнЯ,

aBlaмoдеЛIoBaнн,I' тa iнuri.
2.2.20. Пpoведення виxoвнoТ

сеpе.цoвищi.

3aкo}IoдaBсТBoМ.
вiДпoвiднoi л1ценЗl1 У пopя.цкy пеpедбavrlloмy чинниМ



3. IOPИДI/TЛ{ИЙCТATУC ЦЕнTPУ

3.l. Центp r Юpи.цичнorо oсoбоro,. пpaвa тa oбoв'яЗки якoТ нaбyвae З
дrя його Jеp)кaвнoТ pеeстpaцiТ.

3.2. I{енщ У свoiй дiяльнoстi кepyrTЬсЯ Кoнститyцiеro УкpaiЪи,
Зaкoнaпrи УкpaiЪи, aкTaМи Пpезидентa УкpaiЪи Ta Кaбiнетy Miнiсщiв
Укpaiпп. нaкaзaми Мiнiстеpствa oсвiти Ta Hayки Укpaiни, нaк€LЗaМи
Miнiстертвa УкpaiЪи y сПpaBax оiм'i, молoдi Ta сIIopTy, ,.{еpжaвнoТ сoцiaльнoТ
сryлбп' piшеннями oблaснoi paДkт, poЗПopЯДxtенняМи гoЛoBи
ф*.pдaд,riнiстpaцiТ, нaкaЗaМи yпpaвлiння У сПpaBax сiм'Т Ta мoлoдi
oблдерlкaлмiнiстpaцii, a Taкo)к цим Cтaтyтом.

3.3. I{ентp Мaс сaМoстiйний 6aлaнc, pессTpaЦiЙниiт paxyнoк B opГaнaХ
.t[еplкaвногo кaзнaчейсTBa, ПечaTкy iз свoiм нaйменyвallняМ, IIITaМПи Ta
блarпсr.

3.4. I{ентp Мar цpaBo yкJIa.цaTуI уГoДI4' нaбувaти мaйнoвi тa oсoбистi
немайнoвi пpaвa, несTи oбoв'язки, бути ПoЗиBaчем тa вiдпoвiдauем y сyдoBиx
opгaЕ:rх.

3.5. I_{eнтp несе вiдповiдaльнiсть зa свoiми зoбoв'ЯЗaНъIЯNIkT згiдно з
чинниill зaкoнo.цaBсTBoM УкpaТни.

З.6. Пеpевipкy дiяльнoстi Центpy МoяtyTЬ з.цiйснroвaти opГal{и'
yпoвновalкенi нa цr чинЕиМ зaкoHoДaBсTBoМ, У Ме}кax нa.цaних iМ
ПoB}IoBФкеHЬ.

4. рPГAHIЗAЩЯ ПOЗAIIIкIJънOI OCBITИ B IЕHTPI

4.l. I-{ентp ПpaЦЮе зa piнним ПлaнoМ poбoти, зaTBеp.ц)кeIIиNI ДиpекTopoNI
i погojГлсеtlиМ iз yпpaвлiнням y сПpaBaХ сiм,i Ta МoЛo,цi облдеplкaдмiнiстpaцiТ.

.{.2. I]ентp здiйснrос HaBЧЕLIIЬHo.BиxoBнy' оpгaнiзaцiйно-мaсoвy Ta
iнфоpмаuiйнo-метo.циЧHy poбoтy, сПpяМoBaнy Нa пaтpioтиuне, ,цyxoBнe'
TBoрче BI.гxoBaння дtтeЙ тa мoлoдi зa TиПoBиMи HaBч€lЛЬниMи IIЛaнaми i
ПpoГpit.\{aМи' щo ЗaшеpДжylоТЬсЯ цel{Tp€tЛЬниlДи opГaнaМи BикoIIaBЧoi влaди,
a тaкoт( Зa I{aBЧzшIьни\4и ПЛaHaМи 1 ПpoГpaNIaN{.И'
вi'rпoвiдними мiсцеBиМи opГaнaМи BикoIIaBчoТ влaди.

зaTBеp.ц)кеI{иMи

4.3. УчaсHикaМи oсвiтнix пpоектiв, зaxoДiв l_{ентpy Мo)кyTЬ бути
гpoмaД'[}{и УкpaiЪи, гpoМaДяни iнtшиx кpaТн, oсoби без гpoмaдЯIIсTBa.

4.4. HaвчaJIЬI{o-Bиxoвний Пpoцес B l{ентpi здiйснroсться шIляxoM
pеа.тiзaиii освiтнix Ta iншиx спецiaльниx пpoектiв, Пpo|paМ, зaxoдiв,
сПpяп.foBitliиx Ha Bикoнaння ЗaвДaнЬ I{ентpy. Пo кo}кнoМy кoнкpеTIIoМy
IIpoекTy' зaХoДy вiк тa кaтегopiя Пpе.цсTaBникiв ix цiльoвиx гpyП BиЗнaЧaсTЬся
o кp еIvf и]r{и II op M aT ИBLIИNIkI .цo кyМ е HTaN4и, з aTB еp.цж r н иМи I{е нтp oм.

4.5. B Ifентpi Mo}кyTЬ Дiяти секцiТ, rypTки' ГpyПи Ta iншi твop.ri
об'сдrar*rя.

Haвчaльнo.BI.ГxoBний пpoцес y I{ентpi здiйснrorTЬсЯ дифеpенцiйoвaнo
(вiдповiднo Дo iндивiдyaлЬниX tдo)кЛиBocтeй, iнтеpесiв, нaxилiв, здiбнoстей
виxoвarп{iв З ypaxyвaнIlяN{ ik вiкy, псиxoфiзичних oсoбливo cтeЙ, сTaIIy



].foPoB шl з BикopисTaIIн,IМ piзниx opгaнiзaцiйних фop* poбoти: лекцiя,
3\iaг'ашE,я. нaBЧ€LПьнo-Tpенyвaльнi ЗaHЯTTЯ' семiнap, вiктopинa, кoнцеpT,
ексщpсiя. a Taкo)к З BикopисTaIIняМ iнrшиx фopм, пеpедбa.rених дiяльнiстlо
Цеrггpl..

4.6. I_{ентp Мo)ке opгaнiзoвУBaTИ poбoтy свoik TBopчиx oб'еднaнь Ушpnшiшегшrл< ЗaГaJlьнooовiтнix, пoзaцrкiльниx, Пpoфесiйнo-теxнiчниx, 
",щ,*[IаBчzLIьшIiх зaклaдiв, }IaBчrUIЬно-виpoбнИЧИX кoмбiнaтiв, пiдпpиемств,

оpгaнiзaшili, нayковLIX УcTalflroB' Зa мiсцем ПpoжиBal{ня дiтeй Ta IoнaЦTBa' I{a
бaзi спортивнuх будiвeль i стaдioнiв вiдпoвiднo to yклatениx З ниМи yгoД.

4.7. СеpеДня нalloвнroвaнiсть гypткiв, |pyП, секцiй, вiддiлень,Ъiддiлiв,
сц:iй тa iнrrшrx TBopчиХ об'еднaнь (дaлi - rypткiв, ЩУП тa iншиx TBopЧиx
oб'сTнaнь} y I]ентpi стaнoвить, як ПpaвиЛo, 10 - 15 виxoвaнцiв, yrнiв i
с.тrхaчiв.

Flaловнroвaнiсть oкpеМиХ гypткiв, ГpyП Ta iнrпиx TBopчиx
об.сJнatъ yсTaIIoBлIoeTЬся ДиpекTopoМ I-{ентpy зЕlJIежнo вiд .,po6i,,o,
нaBчa]ЬнI,D( плaнiв, пpoГpaМ Ta МoxtЛивoстей opгaнiзaцiТ нaBЧ€lJIЬнo.
B}D(oBIloГO' TpенyBaлЬнoГoпpoцесy' piвня мaйстеpнoстi виховaнцiв, yvнiв
i с-ryханiв i стaнoBиTЬ не бiльш як25 BиXoBaнцiв, 1.тнiв i слyxa.riв.

4.8. З МеToIo poзBиTкy i пiдтpимки стiйкиx iнтеpесiв 1-rнiв (слyxa.riв), ik
I{aBI.[ЕIoк i сaмoвизнaЧеннЯ щoДo мaйбyтньoi пpофeсi1. I-{ентp Мoxtе З€UIyЧaTи
.]o 1uaстi B opгaнiзaцiйнo-мaсoBиХ зaxoДax пoзaшкiльнi, Зaг€шЬнooсвiтнi,
пpофесir1нo-теxнiчнi, вищi IIaBч€lJIЬI{i зaклaди й opгaнiЗaцlТ зa ЗГoДoro з iх
кеpiвrшrкalrи.

4.9. IнфоpМaцiйнo-МеTo.циЧнa poботa I{eнтpy сПpЯMoBaнa нa
B.]oскoнut.]ення Пpo|paN4, змiстy, фop' i метoдiв дiяльнoстi гypткiB' |pyП Ta
iншо< ТBopчих об'еднaнЬ З IIиTaнь пaтpioTичнoгo, Д}ХoвнoГo, TBopчoГo Ta
\topa]ьнoГo BиxoBaIIня Мoлoдi, пiдгoтoBкy МеТoДичниx prкoМендaцiй'

Центp НaДaе, iнфopмaцiйнo.метoДиЧнy Ta ПpaкTичнy ДoПoМoГy
ше.]aгoгiчним кoЛекTиBaM зaГ€шЬнooсвiтнix, .,o.u-nйЬниХ' пpофесiйнo-
технi.шrnч. Bищих нaBч€UIЬниx ЗaкЛaДiв, iншrим opгaнiзaцiям тa yсTaнoBaМ,
шш о.-I o:ilrnrтим oб' еднaнняМ в opгaнiзaцiТ пoзaттткiльнoТ o свiти.

4.10. Пpийoм Дo I{ентpy Мo)кe з.цiйснroв aTИaЯ пpoTяГoМ
ЕatsЧ&]ьнoгo poкy (в мipy зaкiнченнЯ кoMIIЛекTyBaнI{Я гypткiв, ГpyП Ta
iнlшшt ТBopчих oб'еднaнь) зa 6a>кaш{ЯМ Bихoвaнцiв, y.'й", .,,y"u,Ь i .u
згoJolo бaтькiв aбo octб, якi ik зaмiнlotoть, як нa безкoнкyp.,'iй o."oвi, тaк i
3;tr ll[oB€l\tи BизIIaчеIIиMи тa pозpобЛениМи I{ентpoм.

4.1 1. }laвчaльний piк У ЦенФ пoчинarтЬся l веpесня.
Коlшt-текгrъaння rypткiв, ipy.' тa iншиx '"op",* об'еднaнь здiйснтoеru.' y
шеpio: З l дo 15 веpеоня, який BBaх(arTЬ.' p"бouиМ чaсoМ кеpiвникa rypTкa'
Гр}.ITи a6a iншoгo TвopчoГo oб'сднaнrrя.
У кaнiк.r.rяpнi, виxiднi Ta святкoвi Днi I{ентp ]\do)ке ПpaцIo3a ТИ Зa
oкреМиМ ПлaнoМ, ЗaТBrp.цxtениМ кеpiвникoм.

TpивaлiсTЬ }IaBЧuшЬнoгo poкy в I{ентpi BсTa}IoBJIIoсTЬся вiдпoвiДнo Дoчиннoгo ЗaкoнoДaBсTBa.



- Позaiшкiльний нaвчaльний ЗaкЛaД сTBopIoе безпечнi yМoBи
. tsIIхoBaнIIЯ Ta пpaцi.

\- зoнaХ екoлoгiчнoГo лиxa мiоцевиМи opГaнaМи BикoнaвчoТ
opГaнaМи мiсцевoгo сaМoвpяДyBallня Мo)кe BсTaIIOBJIIOBaTися
ре,киМ poбoти I_{ентpy, якиil '.оГoДжyrTЬся З OpГaнaМи

с aнiтapнo-епiдемioлoгiчнoi. слyжби.

\*ПсLIYL.L r rlРUr PaooaМИ З ypaXyBaнI{ЯM псиxoфiзioлoгiчного
:.:lBIf .r., la .]oПyсTиN,IoГo нaBaI{To)кrння ДЛЯ piзниx вiкoвиx кaтегоpiй i- .;:.Ilt-tBil - Ь f.-]я BиХoBaI{Цiв, y.lнiв i слyxauiв:

] . r' ]. Biкoм вiд 5 дo 6 рoкiв - 30 ХBиJIиI{;
] ' ]':. Biкoм вiд 6 дo 7 pокiв . 35 xBиЛин;
-l . -r" -]. Стaprпoгo вiкy - 45 xвилин.
tr-'-с г..lткi ПеpеpBи мiж ЗaIIЯTTЯМи (ypoкaми) е pобovим чaсo^4..еp.вн;t,:а Г},pTкa' ГpyПи a6o iнrпoгo TBopчoГo oб,сднaння i: ilз:]аЧji:'lЬся pе)киМoМ IцoДеннoТ poбoти I{ентpy.
J,. -i. Гr.pтки, ГpyПи Ta iнrшi твop.ri oб'сднaння позarпкiлЬFloгon.1tsчJ.l! 5,.rl o ЗaкЛaДy клaсифiкyloTЬся Зa TpьoМa piвнями:
r. ..i 1 . Пoчaтковий piвень . TBopЧi Ьб'едн aI1HЯ' дiяльнiсть якиx.-DЯ\IOB"]..{а нa ЗaГaЛЬний pозвитoк вихoвaнцiв, yuнiв i слyxa.riв, виявленнЯ.}^ з:itiн:.:тей тa oбдapyBa}IЬ, ПpищrПЛення iнтЪpeсy дo ."oproТ дiяльнoстi;j..-i.]. oснoвний piвенЬ - TBoрчi oб'еднaння, якi pозвиBaIoTЬ iнтеpесиЬjJ\L-tB3чIilв. 1ънiв i слyxaviB, ДaIoTЬ iМ знaння' ПpaкTиuнi yмiнr 1Я TaI{aBиЧки,::rt]Зtr.]эiЯIОТЬ . пoтpеби У пpoфесiйнiй opiентaцiТ;J. i j. j . Bищий piвень - твopui oб'сднaнн" iu i",.pесaМи для здiбних i- j:зэозэ:lllх BиХoвaнцiв, y.rнiв i слryхa.riв.
!.rlrr ЗaЗнaчеFlиx I{ентpoI\4 Мo)кyTЬ yсTaHoBЛIoBaTися iнrпi piвнi.
Е.::овiднo to piвня клaсифiкaцiТ BиЗнaчaIoTЬся МеTa i пеpспек T.IBИ:.:r-.....,; .l пpткiв, ГpyП тa iнцrиx TBoрЧиХ oб'еднaнь, ix uисе льниЙ скЛaД,. - ;l:-1Е .: -.,s ПpoГpaМa.
-. .., JЛя iТoДaJlЬшIoГo poЗBиTкy iнтеpесiв i нaxилiв виxoвaнцiв, yvнiв i: -.. .=1.. пiдтpимки ik пpoфесiйних нaBичoк I_{ентр зa yМoBи* " .:..i"if!:{Я пpa'ил oХopoни пpaцi й тeхнiки безпеки оpгaнiзoвyе

: ; ' - jL.-.--1 ЗaМoBJ{еI{Ь пiдпpисмств, yсTaнoB Ta оpгaнiзaцй *nu:' . . : ts.]-JF{Я пpoдyкцiТ (викoнaння poбiт).
:. i - . Пiд чaс I{aBЧaннЯ y I-{ентpy пoзarпкiльIloMy IIaBч€шIЬнoмy зaклaдi

" ...езl. ЯЕ:iII"l скЛaB квaлiфiкaцiйнi icпити, в yсTaнoBЛенoМy ПopяДкy:.. _"]{тЬсЯ свiдoцтвo (шoсвiд.rення) пpo ПpиcBorннЯ квaлiфiкaцii,
:.tr r;Я l\ . ...laс},, кaтегopiТ зa пpoфесiсro.

J.18' Центp З МеToIo BиЗнaЧення рiвня пpaктиuнoТ пiдгoтoвкивlltованц:в. yннiв i сл5,хa.riв ПрoBo.циTь оргaнiзuцiй"o-'aсoBy poбoтy y
.Lt-lp}ii кoнфеpенщii, кoнцеpTy, ЗМaгaння' ПoХoДy, екскypсiТ, експeдицii,н]ltsЧa-]ЬHo-ТpенyBа-лЬногo збоpy тa B iнtпиx фоpмaх, ',Ёp.доuo.",* ц,*С:ат l  то l , t .
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*..i-'}-{ё..:]i: Пpo пpoфесiйнy, сПецiaJIЬIIy .ПoЗaшкiЛЬнy oсBiTy B ПopяДкy'
зJl:IL. з*.е.*..r\п МiнiстеpсTBoМ oсвiти i нa5,ки УкpaiЪи.

З;i*i сI\I{икaМ, якi в yсTaнoBЛеI{oМy ПopЯдкy скЛaJIи квaлiфiкaцiйнi
;-r.:!:. з;.JасТЬся свiдoцтвo (посвiд.rення). Зpaзки свiдoцтв (пoсвiдuень)
-l;. зе::.ф*-:1.-}:ЬсЯ МiнiстеpсTBoM oсвiти i нayки УкpaiЪи. Bигoтoвленн,'
.!.-цri.lЗ посвiдчень) ДлЯ ПoзaIшкiльниx I{aBч€шЬниx ЗaкЛaдiв здiйснIoсTЬся
: j :.]};i ::. l '  (t- l lПTiB Bлaсникa.

tr : -. }. I-{енщi Mo)кyTЬ фyнкцioнУBa.IИ МrToДичнi oб'еднaннЯ Зa
-:..]]Я].t,al,{i. :iяльнoстi гypткiв, ЩУП Ta iнrших TBopчиХ oб'еднaнь, Щo
- i.L]lI.-Iз-,i] . Ь ПеfaГoгiчниx пpaцiвникiв певногo пpoфeсiйнoгo сПpяMygaння.

J : " З rtетoro BДoскoнzLJIеIlнЯ сисTеMи нaвчaннЯ Тa BиХoBaння У
j : -  - й .JС..LГ.. !'lгr.ф.\ТЬ сТBopIoBaTисЯ МrToДичнi paди, комiсiТ, Дo скЛaДy якиХ

..'-О:.ЕТЬ *еlагoгiчнi пpaцiвFlики цЬoГo ЗaкЛaДy тa iнrпi yчaсники IIaBч€lJIЬI{o-
i  i : lq 'ц . .}BHl ] l .  o  ПрoЦесy .

.1 ]:. Центp Мo)кr сTBopIoBaTи вiдпoвiднi пiдpoздiли для пiдвищення
- за.liшiь;ашii пе:IaгoгiчFIиx Пpaцiвникiв Зa HaIIpя\,IaМи пoзarпкiльноТ poботи.
ll:-зltl..енн.я квaлiфiкaцii Mo)ке ПpoBoДиTисЬ y фopмi кypсiв, семiнapiв i зa
' . -l-lt чt i l ".г ганiзaц iЙнимtl фopмaми.

:":-]' Центp Мoже opгaнiзoвУBaTИ ПpoBеДення i{a своiй нaBчаJIЬIIо-
=.rr.овнii-: бaзi виpoбниvoТ Ta педaгoгiuнoi ITpaкTики yннiв i стyдентiв
: ]'. alЬ:.Il..rосвiтнix, пpoфесiйнo-технiчниx i Bищиx нaBЧ€шЬниX ЗaкЛa.цiв iгiднo з., !L]а .lеT-1;i]'[]i 

.]oГo$opaМи.
-1.]+. Нa пiдотaвi вiдпoвiдниx yГoД I{ентp N,Io}ке НaДaBaTI4 iнфopмaцiйнo-

,.1iТtrrI{-iН}.]oЦoМoГy педaгoгiuним кoJIrкTиBaМ' HaBчaЛЬнипд ЗaкЛaДal\i l
:.е. i о т" . l, l о.-т о JirкI{иM' ДИT ЯЧLINI, |poМaДcЬкиM opГaнiзaцiям.

:.]r. Центp ПpoBoДиTЬ opгaнiзaцiйнo-мaсoвy poбoтy y фоpмi
l .:.Llе:.е.iшil"t. зМaгaнЬ, IIaBч€lJIЬI{o-TpеI{yB€lJIЬниХ збopiв, фестивaлiв тa iншrих
:': :]-I. rеге тбaчениx дiяльнiстrо I_{ентpy.

5. УЧACHИкИ HABЧAЛЬHO-BIД(OBHOГO IIPOЦЕCУ

j ' r \.чaсникaМи нaBч€iJIЬI{o.BиXoB}IoГo Пpoцеcy y l]ентpi с:
r l .. Bиxовaнцi, yuнi, слyxaui;
j 1 :. -Iиpектop' ЗaсTyПНI4I<И tиpекTopa \ентpy;
.;', .3. \IeтодисTи, ПсиxoЛOГи, педaгoгi.iнi пpaцiвники, зaлyuенi дo

-l : з Ч ;-] Ь i-io- tsilХoBtloГo прoцесy;
-." 1..l. Бaтьки aбo oсоби, якi ix зaмiнrоrоть;
j. tr.*{.Пpедс.гaBники пiдпpиемсTB, yсTaI{oB, opГaнiзaцiй, якi беpyтЬ yЧaсТЬ., нзtsЧ&lЬF{o-BиХoBI{oМy пpoцесi.
5.i. Стaтyс yuaсникiв нaBч€tJIЬнo-BиXoBнoГo ПpoЦrсy, ikнi ПpaBa Ta

:5ов яЗшl. сoцiaльнi гapaнтiТ BиЗI{aЧенi Кoнститyцiеro Укpaiни, Зaкoнaми
}.щaТнlr ..Пpo освiтy>>, <Пpo пoзaIпкiльнy oсвiтy>, ПЬлo>кенням Пpo
*озarпкi.-тьнlтйl }IaBч€шЬнvliа зaклaд тa iншиМи нopМaTиBIIo-ПpaBoBиMи aкTaMи'



I_{ентpy
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:'Е : з'l*.::' : е :: ll \{ I l Пo стaнoвоrо Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни
- ,  ;шд : - ' l -ш ; l  i .

r -. ,-n5.-яг
* L и i r - i _ . Е  i  g

Пе.цaГoг1чнoГo
кеpiвникoм

нaBaIITa)кеIIHЯ

вiд 06.05.2001 Ns453

У I{ентpi
згiднo iз
сiм'Т тa мoлoдi]iЁ,j.:l.tr::ol:-.Ьrj]Зo\t 1 ЗaTBеpДжyсTЬсЯ yпpaвлiннЯM y

:'1.. еРш-l -ъtiнiстpauiТ.

: ' Пеpеpoзпoдiл aбo змiнa педaгoгivнoГo
r::зч? :;.'..,- цl poК}. здiйснroсться кеpiBникoМ l]ентpy

сПpaBaХ

нaBaI{TDItr}IнЯ ПpoTЯГoM
y paзi змiни кiлькoстi

. . -;l:: j,- r-]bфe\IИ\{И нaBч€шЬниМи пpo|paМaМи, щo ПrpеДбaчaтoться pобoнишt
:.':.з{;-]Ь:1rr]-{ П.laнoМ' a Taкoж Зa ПисЬМoBolo ЗгoДoЮ пeдaгoгiuнoгo
_ q - . . . * . _ - . . ...],:*.ti.--зr!::. Тренеpa-BикЛaДaЧa З ДoTpиMaнHяМ ЗaкoнoДaBсTBa Пpo ПpaцЮ.

}-{е ]L1xТ\ скaсTЬcя вiдвoлiкaння педaгoгi.rниx пpaцiвникiв вiд
пpoфесiйниx обoв'язкiв, кpiм випaдкiв, ПеpеДбaчениx

:l*"l' цtr :: o 
* 

i"3*- f 3o\I.
j j Шедaгoгivнi пpaцiBники l{ентpy пiдлягaroTЬ aTеcTaцiТ, як ПpaBиЛo,

. -llE 
Pill j1a П'ятЬ poкiв вiдпoвiднo .цo ПopяДкy, BсTa}IoBЛеIloГo

ч,'[.-iе:еpсТB.Lr\f oсвiти i нayки УкpaТни.

6. УПPABЛIHFUI ЦЕFITPOM

t'". Центр oчoЛЮс ДиpекTop' ЯКИм- Mo)ке бути тiльки ГpoMaДЯнин
} .'та:;;i" шo \{a€ Bищy педaгогiuнy oсвiтy i стax< пеДaгoгiчнoТ pоботи не МеншI
i.!; Гр}t Г'L-i!'-x[. r-спitпнo пpойrпoв пiдгoтoвкy Ta aтестaцiю кepiвниx кaдpiв
.'ц:.ТIi э псря.ткt' BсTaнoBJIrнoМy МiнiстеpсTBoМ oовiти i нayки УкpaiЪи.

ш ]. JlIpектоp ПpиЗнaчarTЬсЯ нa ПoсaДy Ta звiльнясться З ПoсaДи
]'. :*oirt*]t\еFiня},1 ГoЛoBи oблaснoТ paДИ зa Пo.цaнням oблДеpжaдмiнiстpaцiТ.

o ] Дipектop I{ентpy:
ry j *. З:iйснrос кеpiвництвo кoЛекTиBoМ, зaбезпеuyе paцiонaльний
: :ц!trfl.ТaнoBкy кaдpiв, сTBopIoс нaлех<нi yMoBи для пiдвищrння фaхового
-:]f*"l1Bl-i11кiB;

г -r ], ОpгaнiзoByс нaBЧaIIЬнo-BиxoBIIий пpoцео;
: -; ] " забезпечyr кol{TpoЛЬ Зa BикoнaнняM нaBЧ€lJIЬI{иx плaнiв, ПpoцpaМ'

Ш]t..ь]l}] ] j::FiЬ. rrtiнь Ta I{aBиЧoк BиХoBaнцiв, yuнiв, слyхauiв;
т ] - сТBoproс нaлеx<нi yМoBи ДЛя здoбyття BиxoBaнцЯМИ) yтняМи,

&]IГe \ ). t j.]I-[;1 ;"noЗaшкiльнoi освiти;
nз -r.: , зaбезпеuyс ДoTpиMaнI{,I BиМoг щoДo oxopoни ДkITИI7cTBa,

;;::;]- -._ * . lгiснiчниx Ta ПpoTиПo)кr)книx нopм, технiки безпеки;
t']'г'- Pозпopядx<yсiься B yсTa}IoBЛеI{oМy ПopяДкy мaйнoм i коiптaми

- - l l - . :
5.-1.-, ОргaнiзоByr Bикoнaння кoштopисy ДoХoДiв i видaткiв IJентpy,.-]-l.]Jiд€ rФг0Boри З Юpид{ИЧНИI\ЛИ i фiзиuними oсoбaMи' B yсTaIIOBЛеHoМy

-..:я.]h} вi:крlrвar paХyнки ts yсTaI{oBaХ бaнкiв aбo opГaнaХ !еpx<aвнoгo
-t ;З}{aЧеx"{сТBa:

, ] Г l . . t t ' . " n

- - э ':a,. i t



} !-\--ТaнoBЛIoс ',aДбaBKИ, ДоПЛaTи' ПpеMiТ Ta HaДae МaTеpiaЛЬнy
*:зI]iBникaМ ЦенTpy вiдпoвiДнo Дo ЗaкoнoДaвcTвa;

й Пpе:стaвляе I{ентp B yсit' пiдпpиемсTBax, yсTaIIoBax Ta. гn. i вi:пoвiдaс ПеpеД зaснoBIIикoM Зa pеЗyлЬTaTи дiяльнoстi

::_::': 
-.l:.:iiii' кyЛЬTypнo-oсвiтнiх зaклaдiв' .'iд.,p,.'.'", yсTaнoB Ta:г.:,..ш*.;..' .ншпгl ЮpиДичниx aбo фiзи.rниx осiб y 

"u"o*""o-BиХoBlloМyl l r -  - -s f  : '

в ] . . Зaбезпетyс ПpaBo BихoBa}IЦiв, yvнiв i слyxaviв нa зaxист вiд1., *;-:ri;.oгo- 
],оDlr фiзи.rнoгo aбo псиxiчно.o 

"uй,oсT.a;ry -: .]. Bit:aс y Меiкax свoсi кoNлПеTеIIцiТ нaказИ Ta poзПopяДження i+ :.: :li...'jr:'с ::q вltкoнaнн,I;

г _. ' - -. JaсToсoByr ЗaxoДи ЗaoхoЧеннЯ
:: : :] з..i.t з T_Iентpу;

Ta ДИcЦИплiнapнi сTЯГIIеннЯ Дo

t'. ] . .1.' ЗатBеpJ)Кy€ пoсaдовi. oбoв'язки пpaцiвникiв I-{ентpy.
tl, -1 Зaстr-пники кеpiвникa, педaгoгiuнi Ta iнrпi-:.;:внll,-lr пoзarцкiлЬнoГo IIaBч€UIЬнoГo ЗaкЛaДy ПриЗнaчaloTЬся нa- ].;;:!1 ; звi.,ьняroТЬсЯ З пoсaД вiдпoвiднo Дo ЗaкoнoДaBсTBa.
6"-i Jlректоp I-{ентpy € гoлoBolo педaгoгiuнoТ PaДи - постiйнo-.ЮЧoГo i:о.тегia.цьнoГo opГaнy yпpaвлiння {ентpoм.
6, 6 Г]е:aгoгiч Ha paДal-{ентpy:
6.5. n, Pозг,rядaс ПЛaни' пiдсyмки i aктyaльнi ITиTaнI{я нaвuaльнoТ,

l:еt{\ tsа'lьноi. ' BИxoвноi, оpгaнiзaцiйнo-мaсoвоТ Тa- l.сriЕ!\{a]-trif,lнo-rtетoДичнoТ poбoти й*,uдy, йoгo cTpyкTypниХ
*--rоз:j..iв. rypткiв, ГpyП Ta iншиx TBopЧих oб,сднaнь ' a Taкo)к-;.:aF{}iЯ ]oтpиМaннЯ сaнiтaрно-гiгiснiчниx BиMoг, зaбезпечення
:еч;iкт. безпеки, oХoрorlи пpaцi;

t.6.]. Рoзpoбляе ПpoПозицiТ щoдo пoлiпшеннЯ дiяльностi IIaBч€lJIьнoГo
:l;!LliJ} . \ ТBopення tIoBиХ гypткiв, ГpyП тa iнших TBopчиХ oб'сднaнь;

6.6.З. Bизнaчaс ЗaХoДи щoДo пiдвищення квaлiфiкaцiТ педaгогivниx
,,-piв. BПрОBaДженнЯ У I{aBч€lJIЬно-виxoвний ПpoЦес ДoсяГненЬ нayки i* еpе.]t.-}tsоГo ПедaГoгiчнoгo досвiдy;

6.6.4. Ствoproс y paЗi пoтpeби ексПеpTIIi тa кoнсyльтaцiйнi кoмiсiТ зa. - ":]Dя}f e\rrт poбoти;
5.6.-s' Пopyrшy€ кJIoПoTaI{нЯ Пpo зaoxoченнЯ педaгогiuних пpaцiвникiв* - *-lt-r.

6.т. РобоTa IIеДaгoгiчноi paДИПpoBoДиTься вiдповiднo Дo пoтpеб
;ентрr. Кi.,ь;tiсть зaсiдaнЬ ПеДaгoГiчноi paДkI BиЗнaчa€ться ik дoцiльнiстiо,: "е }те \{o/hе б),', Меt{ше нiж .цвa нa piк.

6.8. opгaном ГpoMaДсЬкoгo сaМoBpяДyBaIIня Ifентpy е зaгa-шьнi
.5оp.lI кo.l.lекТиBy.

кyЛЬТypи, vленiв TBopчиХ

}- перiод мilк ЗaгaJIЬниМи збopaми дiе
:'е ;r' .l}0сТЬся Ц}1М CтaтVтoм.

paДal_{ентpy, Дiяльнiсть якoТ
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т .  Т "r ц;-lр! Зa p1шенI{яM ЗaГaJIЬIIиХ збqpiв МOхtyTЬ сTBopIoBaтись iд'"Е":!| ...i-':.. зelЬнa paДa, yтнiвськиЙ тaбaтькiвський кoмiTlTи' a Taкoж. i l  .цщ[ . - . - '  * ; .  * iац i i  ToI I Io .

7. ФIFIAHCOBO-ГOCПOДAPCЬКA ДIЯЛЬHICTЬ TA
МATЕPIAЛЬF{O.ТЕХнIЧHA Б AЗA ЦЕFITPУ

- . ф.чансoвo-ГoсПoДapсЬкa дiяльнiсть l]ентpy rTpoBoДиTЬсЯsl.-.'зi:jir! t'-} зaкoнoДaвсTBa Ta цьoГo Стaтyтy.- 
] ф.наF{сoBo-ГoсПoДapcЬкa дiяльнi.'" ц.n'py здiйснrorTЬсЯ нa oснoвiii : *:\] r!l:." " якltй скЛaДaсTЬся i зaтвеpДжyrTЬcя вiдпoвiднo .цo чиннoГo:;iд']|" : :-...: _n3,; lts.а'

. 

-. 

= 
.]L+,;ере-raми фopмУBaНHЯкoIIITopисy I_{ентpy с:

! t  .  - . . . -  - . .  . . .  - L i О Г o  o F o Д ж е T У :
1-',. о _.;]*- знески, ГрaнTInTa Дapyнки фiзиuниx Ta IоpиДиЧниx oсiб;i ::.:;. з. - натaЙнjl ПлaT}IиХ IToсЛyГ вiдпoвiднo .цo ЗaкoнoДaBсTBa Укpaiни;' . ;ц.ег,.е.li. не зaбopoненi чинниM ЗaкoнoДaBсTBoМ Укpaiни.' ] Щентp Зa пoГoД}кенн,lМ з yпpaвлiHI{ЯM y сПpaBax сiм,Т Ta \,IoЛo.цi мaс_ ]]i ilL...] ]il-ццla1дТi{ ПpoекTнo-кoll]Topиснy ДoкyМеI{Taцirо нa кaпiтaл ьниЙpеMoIrT:{Ёi;.li-].;::1" кшiгo) oсI{oBI{их фoндiв y Мr}кax ЗaTBrp.цх{енoГo кol]ITopиcy.- 

: Щентp y ГIpoЦrсi пpoвaдкrння фiнaнЁoвo-ГoсIToДapськoi дiяльнoстi. l ' ,(;.. ]]..],Зц.r l
- j ; . Сarroстiйнo ПЛaнyBaTи, оpгaнiзoв УBaTИ i здiйснIOBaTи сBoIo;:::--:H\ :iя.lьнiсть, BиЗI{aчaTи oснoвнi нaПpЯМки сBoГo рoЗBиТкy yr,; -..: з. -.-ц-rстi зi свoТми ЗaBДaннЯми i цiлями;-.r":.J' lя 

пiдвищення якостi свосi дiяльнoстi, сaмoстiйнo, aЦеl ' -: -'з. -.. о .]o нaПpЯмкiв BикopиcT aIIHЯ' BизнaЧениХ чинниM ЗaкoнoДaBсTBoMl '::..-,l. з;iiioрисToByBaTи кOIIITи, oтpимaнi I-{ентpoм y BиГЛяДi дoбpoвiЛЬниХ_: ш"с::..- BаЕЬ aбo нa6утi нa iншиХ зaкoнниx пiдстaвax;- 
-{ ]. Сaмoстiйнo УКЛaДaTИ yГoДи (контpaкти) З ЮpИДLIчtIиMи Ta: ,  - , .  - .  - ' ' . . ' , . : , .  LrсoбaМи;- 
-i"4 Ствoprовaти ДЛЯ пpaцiвникiв нaлежнi i безrтечнi yМoBи

fi,lrшц;l; i"- ]j'ltr.]i, КТивнoТ пpaцi, зaбезпеvyBaTИ ДoДеpжal{ня ЗaкoнoДaBсTBa Укpaii-rиш'l1ш -:rirh]. ПрaBиЛ Ta }ropМ oХopoни пpaщi, теxнiки безпеки, соЦia.пьнoгo
!  * , : - . , 5 " ] i t г 1 Я .

-._i'5. 
ЗaбезпечyBaTи сBoсчaснy сплaTy ПoДaТкoB ИX Taiнrпиx вiдpaxyвaнь

]:. *j1. з L.ijт{Liиt4 ЗaкoнoДaBсTBoМ;-.5.6. 
Pозpoбляти i pеaлiзoByBaTи кaДpo'y полiтикy, кo}ITpoлIoBaTи_ - _ э ;1 -LnеF{ня квaлiфiкaцiТ пpaцiвriикiв;-.j'.. 
AкyмyлтoBaTLI влaснi }raДХoД)кення Ta BИTpaЧaTИ ix в iнтepесaХ-*".:г-o. i вi:пoвiдностi З чин}IиМ ЗaкoнoДaBсTвoМ УкpaТни Ta ЦиМ Cтaтyтoм;-.5.E. 
З.riйснrовaти кaпiтaльний pемoнт (pекoнстpyкцiro)тa шoтouний:.е }'I o :{Т Осl{oBI{иХ фoндiв вiдпoвiднo Дo ЗaTRеpД)Кеi{oгo кoIIITopисy.
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."*".,o,;];n;"I.*o 
Мaс Taкo)lt iншi oбoв,язки вiдпoвiднo Дo дiтoнoгo

7.6,Мaтepiaльнo.технiчнa бaзa Центpy .BкЛIoЧar бyдiвлi, сПopy.ци,ЗеМЛIo' кoшгyнiкaцiil oблaДнaння, тpaнспopтнi зacoби, iншli мaтеpiaльнiцiннoстi, вapтiсть 
11"" вiдoбpaжa€TьсЯ в сaмoстiйнoмy бaлaнсi Центpy.7 .7 . МaЙнo Щнщy с спiльнorо влaснiстro теpитopiaлЬних |po'a.ц'сеЛищ, мiст' що ЗнaхoдЯTЬся B yпpaвлiннi oблaсноТ pa!и, i належить {ентpyнa пpa-вi oПеpaTиBнoГo yпpaвлiння.

ЗДiйснrоrочи пpaBo oПеpaTиBlloгo yпpaвлiння, I{ентp вiдпoвiднo ДoчиннoГo,a*o"oдaBcTBa здiйснroе вoлoдiння i кopистyBaHFIя мaйнoм.
. 7.8. I{ентp вiдпoвiднo Дo чиIIнoГo зaкoнoДaBсТBa кopисTyrTься ЗеМЛеIo,lнIIIиMи пpиpo.цниМи pесypcaМИ i несе вiдпoвiдaльнiсть Зa.цoTpиМaI{I{Я BиМoГTa нopМ iз oxopoни. Bилуrення (викyп), добpoвiл",,u 

'"йo"u 
вiд пpaBкopисryBa*rIЯ зеМелЬнoro дiлянкolo, нa якиЙ poЗTaIIIoB aниit oб,ект спiльнoiвлaсностi, щo знaxoДиTЬся B yпpaвлiннi oблaснoТ paДI4, здiйснrоеться ЗaIIoГo.цх{еFIням oблaсноi paди.

7.9.Збитки, ЗaBДaIIi I{ентpy внaслiдoк Пopyшeння йoгo мaйнoвиХ ПpaBiнrшими Юpи.цичнИNIИ Ta фiзинними осoбaми, вiдrшкоДoByloTЬся вiдпoвiДнo Дoчиннoгo зaкoнo.цaBсTBa.
7.|О. Мaйнo l{ентpy Mo)ке B|4ЛY,aTИcЯ ЗaсI{oBникoМ (влaсникoм)лиtrIе зa J.]!{oBи ПoДaJlЬшoгo BикopисTaIrня цЬoГo мaЙнaтa кошrтiв, oTpиМal{ихвiд йoгo p.*'-1uцi; нa poзBиToк пoзarпкiльнoТ oсвiти B пopЯДкy,BсTaнoBленoМy Кaбiнетoy Мiнiстpiв Укpaiни.
7.11. Biд,yженtтя мaЙнaЦентpy iu niдu'ня йoгo B opенДy фiзи.rним тa.IopиДиЧним oсобaм здiйснтorTЬсЯ y пoряДкy, BсTaHoBлeнoМy oблaснoro paДoЮ.7 .I2. PoзшиpеннЯ' o}IoBЛеIlня, pекol{сTpyкцiя oсIIoBI{иx фoндiв, oб,ектiввиpoбни.roГo ПpизнaчeннЯ здiйснrоrTЬсЯ зa paХylloк BЛaсн}tx кoпrтiв l{ентpy зaIIoГoД)КенIим З yпpaвлiннЯ]\4 y спpaBaх сiм'i..тa мoлoдi oблдеpжaдмiнiстpaцii.7.1З. I{ентp Мar ПpaBo зaМoBЛЯTи ПpoекTllo.кoшTopиснy Дoкy^4е}ITaцiroнa кaпiтaльниiа peМoIIT фeконстpyкцiя) Ъu .,o.oрt(еI{H'IM З yПpaBлiнням yсПpaвaХ сiм' Т Ta п,roЛo.цi oблдepх<aдмiнlстpaцiт.

7.14.{ентp- Мar пpaBo cПИcУBaTИ мaйнo з бaлaнcу У ПopЯДкyBсTaI{oBле}roМy oблaснoro paДoЮ.

8. МDItIlAPoДt{Е сIIIBPOБITF{ИLITBO

8.1. I-{ентp Зa нaявнoстi. нaлежнoТ мaтеpiaлЬнo.Tеxнiчнoi Taметoдиvнoi бaзи, BЛaсHиХ фiнaнсoвиx ,.сuo'l" Мaс ПpaBo пpoBoДиTимiжнapoднi зaxоди B paМкaХ гIpoГpaМ Ta Пporктiв з пpoфiлro I{ентpy тa бpaти)п{aсTЬ y мiжнapoДниx ЗaxoДax.
8.2. I{eнтp N4aе ITpaBo УКЛaДaTИ yГoДи пpo спiвpoбiтницTBo,BсTaнoBлIoBaTи пpямi ЗB'яЗки З нaBч€lJIЬHИNIkI зaкЛa.цaМи, пiдпpиемсTBaМи,opгaнiзaцiями, IpoМaДсЬкими oб'rднaн HЯNIИ i"-,* кpaiн y BсTaIIoBЛeI{oМyЗaкo}IoДaBсTBoN,f УкpaiЪи ПopЯДкy.
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9. IIPI4ПИHЕнFI'I ДrЯлЬнoCTI IЕI{TPУ

, 
g.1. ПpипиненнЯ дiяльнoстi I{енщy.дlt.,*еTЬсЯ шIЛяХoМ pеopгaнiзaцii(злиття, ПpиеДнaнш., пoдiлy, ПеpеTBopення) Ta лiквiдaцiТ вiдпoвiднo Дoчиннoгo зaкoнoДaBсTBa.
9.2.Peopгaнiзaцiя Ta лiквiдaцiя l]ентpy здiйiйснтoеться вilДПoB1Днo .Цo'rl{rrUl)-tl..(г1(, 

/{U

:#;""::::*:"".'Ba 
Зa piпrенням oб,u."Ьi: paДИ a6o нa пiдстaвi pirшенняГoсПoДapсЬкoГo сyДy.

9.3. Лiквiдaцiя I-{ентpy ПpoвoДиTЬся лiквiдaцiйнorо кoмiсiero ) ЯКaствоprоеться oблaснorо pa.цoЮ, a ПpИ лiквiдaцiТ зa piшенням cуДУлiквiдaцiйнoro кoмiсiсro, 'p,,"aчеHolo сyДoМ. З чaсy ПpиЗнaчення

ii:Til:Tйнoi 
кoмiсii дo неi пеpеxoДЯTЬ ПoB}IoBaxtеFIFIЯ щoДo yпpaвлiння

9.4. Лiквiдaцiйнa кoмiсiя oцiнтoе нaяBHе мaйнo I{eнтpy, BИЯBЛЯс' йогoдебiтopiв i кpедитopiв, poзpaxo'yсТься З ниМи' склaДaс лiквiдaцi ЙниЙбaлaнс i
;i..jffiffiJ:.. 

облaснiй Рaдi; B}киBaс зaхoдiв щoДo сTЯГнення дебiтopськoi

];?;r'^"жY.^:::.Т3iзaщi {.i Пpa'a Ta зoбoв,язaння I{ентpy4AILLAпеpеХoДЯ'i.{: Пpa'ol{aстyпникiв вiдповiднo дЪ,,"'oГo з aкoнo.цaBсTB a.

lнTеpeclB;;йй;,;;;fi.
. \  '  ! т  -

ЗaДoBoлrння lrp#ензiй кprДиTopiв,^ ЪеpеДaIoTЬся iнrшoмy нeпpибyткoBolиy
';;й;;;;;

10.ПoPЯДoк BнЕCЕши ЗМIH TA ДoПoBF{ЕI{Ь Дo СTATУTУ
l0.1. Змiни Ta ДoПoBl{rннЯ .цo цЬoГo Cтaтyтy BнoсяTЬся У ПopЯ.цкy'BсTaнoBЛенoNлy для йогo зaTBrpДх(eннЯ.
10.2. Bсi змiнИ Ta ДoIIoBIIeння Дo цЬoгo Cтaтyтy с йoгo невiд,емнoтoчaсTинoк) тaнaбиpaloTЬ чиннoстi з мoменTy ix деpжaвнoipеестpaцii.

JaсТyПник гOJIoBи.кеpiвник
aПap aTу o блдеpжaдмiнi отpaцiТ

{

"--,,y'' ;i)*',' Л.I. laвиДенкo

Стaтyт рoзpoбленo yilpaBлiнням
y спрaBaХ сiм'i тa мoлодi
oблдеpхсадмi н iстpaцiТ
ЕIaЧ€UIЬник yПpaBЛiння,

t" (-.';. t- i Л.I. Зoлкiнa
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