УКРАЇНА

РІШЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
від 22 травня 2018 року

№ 245
м. Кропивницький

Про погодження проекту рішення
Міської ради міста Кропивницького
«Про створення комунального закладу
«Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради
міста Кропивницького»
, 2223
Керуючись ст.140, 146 Конституції України, ст. 52 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Міської ради міста
Кропивницького
В И Р І Ш И В:
1. Погодити проект рішення Міської ради міста Кропивницького
«Про створення комунального закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького», що додається.
2. Управлінню молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
забезпечити внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради

Дорохіна 24 44 27

О. Мосін

ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
22 травня 2018
№ 245
Проект 39873987
УКРАЇНА
МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від “___” __________ 2018 року

№ _____

Про створення комунального
закладу «Об’єднання дитячо-юнацьких
клубів за місцем проживання Міської
ради міста Кропивницького»
, 2223
Керуючись ст.140, 146 Конституції України, п. 30-1 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5, 12, 13, 14, Закону
України «Про позашкільну освіту», Переліком типів позашкільних
навчальних закладів і Положенням про позашкільний навчальний заклад,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня
2001 року № 433, з метою оптимізації роботи дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міська рада міста Кропивницького
В И Р І Ш И Л А:
1. Створити комунальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів
за місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» на базі мережі
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання.
2. Затвердити Статут комунального закладу «Об’єднання дитячоюнацьких клубів за місцем проживання Міської ради міста
Кропивницького», що додається.
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3. Затвердити існуючу штатну чисельність в кількості 49 осіб.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію міської ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді і
спорту та соціальної політики, заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Дзюбу Н.Є.

Міський голова

Дорохіна 24 44 27

А.Райкович

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Міської ради
міста Кропивницького
«___»__________ 2018
№ ____

СТАТУТ
комунального закладу
“Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання
Міської ради міста Кропивницького”

Кропивницький - 2018
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1. Загальна частина
1.1. Комунальний заклад «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за
місцем проживання Міської ради міста Кропивницького» (далі – Об’єднання)
– це широкодоступний позашкільний навчально-виховний заклад, що
організовує свою діяльність за місцем проживання дітей і молоді та здійснює
освітній процес на основі одного або декількох напрямків позашкільної
освіти у позаурочний та позанавчальний час.
1.2. Засновником Об’єднання є Міська рада міста Кропивницького
(надалі – Засновник), 25022, місто Кропивницький, вул. Велика
Перспективна, 41, ідентифікаційний код 26241020.
1.3. Об’єднання підпорядковане управлінню молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького (надалі – уповноважений орган).
1.4. Об’єднання в своїй діяльності керується Конституцією України,
Конвенцією про права дитини, законами України «Про освіту», «Про
позашкільну освіту», законодавчими актами в галузі позашкільної освіти,
Переліком типів позашкільних навчальних закладів і Положенням про
позашкільний навчальний заклад, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, Переліком
платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими
установами та закладами системи освіти, що належать до державної та
комунальної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 27 серпня 2010 року № 796, Порядком надання платних послуг
державними та комунальними навчальними закладами, затвердженим
спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства
економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року
№ 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30 листопада
2010 року № 1196/18491, наказами та інструкціями Міністерства освіти і
науки, Міністерства молоді та спорту України, рішеннями Міської ради міста
Кропивницького, її виконавчого комітету, власним Статутом.
1.5. Об’єднання є юридичною особою, має круглу печатку та штамп зі
своїм найменуванням, власну атрибутику і діє на підставі Статуту, що
розробляється уповноваженим органом і затверджується засновником.
1.6. Мова навчання і виховання в Об’єднанні визначається Конституцією
України і Законом України “Про засади державної мовної політики”.
2. Мета і завдання
2.1. Об’єднання утворюється з метою реалізації державної молодіжної
політики, забезпечення сприятливих умов для фізичного, соціального та
духовного розвитку дітей та молоді, їх правового та соціального захисту,
формування гармонійно розвиненої особистості, профілактики негативних
явищ в дитячому та молодіжному середовищі.
2.2. Головними завданнями Об’єднання є:
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створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення
потреб дітей та молоді у додатковій освіті, формування здорового способу
життя, організація змістовного дозвілля;
виявлення, розвиток і підтримка юних талантів, стимулювання творчого
самовдосконалення дітей та молоді;
утвердження
громадянської позиції,
духовності,
моральності,
національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних,
національних і загальнолюдських цінностей;
збереження й зміцнення фізичного, психологічного та духовного
здоров’я дітей, молоді та їх батьків засобами фізичної культури;
популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з
дітьми та молоддю в Україні, освітньої філософії та підходів відповідно до
рекомендацій Ради Європи та Європейського союзу;
задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні;
профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі.
3. Організаційно-правові засади діяльності Об’єднання
3.1. Структурними підрозділами Об’єднання є дитячо-юнацькі клуби за
місцем проживання, мережа яких затверджується рішенням Виконавчого
комітету Міської ради міста Кропивницького.
3.2. Структура та штатний розпис Об’єднання розробляється та
затверджується уповноваженим органом.
3.3. Об’єднання має право:
проводити атестацію працівників в установленому порядку;
визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного
процесу;
розробляти робочий навчально-виховний план;
використовувати різні форми морального та матеріального заохочення
до учасників навчально-виховного процесу;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади,
юридичних та фізичних осіб;
самостійно розробляти, за погодженням з засновником, річний план,
регламент роботи, розклад занять та інші документи внутрішнього
розпорядку;
розвивати міжрегіональну взаємодію молоді в Україні, сприяти
волонтерській діяльності та мобільності молоді.
4. Організація діяльності Об’єднання
4.1 Дитячо-юнацькі клуби за місцем проживання, що входять до складу
Об’єднання (надалі – Клуби) проводять навчально-виховну, інформаційно-
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методичну, організаційно-масову, навчально-тренувальну та спортивну
роботу.
4.2. Навчально-виховний процес у Клубах здійснюється за типовими
навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними
органами виконавчої влади, а також за навчальними планами, авторськими
програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої
влади.
4.3. Навчальні
програми
можуть
бути
однопрофільними,
комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання учнів
та навчання у групах або об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності
Клубу навчання проводиться від одного місяця до кількох років.
4.4. Індивідуальне навчання у Клубах проводиться відповідно до
порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки та Міністерством
молоді та спорту України.
4.5.
Навчально-виховний
процес
у
Клубах
здійснюється
диференційовано (відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів,
нахилів, здібностей вихованців, учнів і слухачів з урахуванням їх віку,
психофізичних особливостей, стану здоров'я) з використанням різних
організаційних форм роботи: заняття, гурткова робота, клубна робота, урок,
лекція, індивідуальне заняття, конференція, семінар, форум, майстер-клас,
тренінг, читання, вікторина, концерт, змагання, навчально-тренувальні
заняття, репетиція, похід, екскурсія, експедиція, практична робота в
майстернях, на природі, а також з використанням інших форм.
4.6. Навчальний рік у Клубах починається 1 вересня.
Комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань здійснюється
у період з 1 до 15 вересня, який вважається робочим часом керівника гуртка,
групи або іншого творчого об'єднання Клубу.
Тривалість навчального року – з 1 вересня по 31 травня. Режим
щоденної роботи Клубів встановлює директор Об’єднання за погодженням з
уповноваженим органом.
У канікулярні, вихідні та святкові дні Клуби можуть працювати за
окремим планом, затвердженим директором Об’єднання.
4.7. Тривалість одного заняття в Клубах визначається навчальними
планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та
допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для
вихованців, учнів і слухачів:
віком від 5 до 6 років - 30 хвилин;
віком від 6 до 7 років - 35 хвилин;
старшого віку - 45 хвилин.
Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом керівника
гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються режимом
щоденної роботи Клубів.
4.8. Середня наповнюваність гуртків, груп, секцій, відділень, відділів,
студій та інших творчих об'єднань (далі - гуртків, груп та інших творчих
об'єднань) у Клубах становить, як правило, 15 вихованців, учнів або слухачів.
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Наповнюваність окремих гуртків, груп та інших творчих об'єднань
установлюється залежно від профілю, навчальних планів, програм та
можливостей організації навчально-виховного, тренувального процесу,
рівня майстерності вихованців, учнів і слухачів і становить не більш як
25 вихованців, учнів і слухачів.
4.9. Прийом до Клубів може здійснюватися протягом навчального року
(в міру комплектування гуртків, груп та інших творчих об'єднань) за
бажанням вихованців, учнів, слухачів і за згодою батьків або осіб, які їх
замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого
розробляються Об’єднанням.
До Клубів зараховуються вихованці, учні і слухачі, як правило, віком
від 5 до 18 років. Окремі типи Клубів можуть передбачати також інший
вік, залучати молодь та батьків дітей.
Для зарахування вихованців до окремих гуртків, секцій, об’єднань
(спортивних, хореографічних тощо) потрібна довідка медичного закладу про
відсутність у них протипоказань для занять в таких гуртках, секціях,
об’єднаннях.
4.10. Гуртки, групи та інші творчі об'єднання Клубів класифікуються
за трьома рівнями:
початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на
загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та
обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;
основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси
вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички,
задовольняють потреби у професійній орієнтації;
вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і
обдарованих вихованців, учнів і слухачів.
Інші рівні, крім зазначених, можуть установлюватися положенням про
відповідний тип Клубу.
Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи
діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх чисельний склад,
обирається програма.
4.11. Об’єднання може організовувати роботу своїх гуртків, груп та
інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійнотехнічних
навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів,
підприємств, організацій, вищих навчальних закладів, наукових установ, на
базі спортивних будівель і стадіонів відповідно до укладених угод із
зазначеними закладами та установами.
4.12.
Об’єднання проводить
інформаційно-методичну роботу,
спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності
гуртків, груп та інших творчих об'єднань.
В Об’єднанні можуть функціонувати методичні об'єднання за
напрямами діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, що
охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.
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4.13. За досягнення успіхів вихованцям встановлюються такі форми
морального заохочення:
- нагородження Почесною грамотою;
- Подяка батькам вихованців;
- нагородження дипломом;
- нагородження подарунками та призами.
5. Учасники навчально-виховного процесу
5.1. Учасниками навчально-виховного процесу є:
вихованці, учні і слухачі;
педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, спеціалісти,
залучені до навчально-виховного процесу;
батьки або особи, які їх замінюють;
представники підприємств, установ та організацій, волонтери, які беруть
участь у навчально-виховному процесі.
5.2. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу
визначаються чинним законодавством України та цим Статутом.
5.3. Вихованці, учні і слухачі позашкільного навчального закладу
мають гарантоване державою право на:
реалізацію своїх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів у клубах
Об’єднання;
навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях
в одному клубі Об’єднання;
безпечні та нешкідливі умови навчання;
користування навчальною, матеріально-технічною, культурно-спортивною,
базою Об’єднання;
участь у різних видах навчальної роботи, спортивних змаганнях, виставках,
конкурсах та інших масових заходах;
представлення в органах громадського самоврядування Об’єднання;
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 честь і гідність.
5.4. Вихованці зобов’язані:
оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати
загальний культурний рівень;
дотримуватися морально-етичних норм поведінки;
брати участь у різних видах творчої діяльності;
дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;
дотримуватися вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку
клубу Об’єднання.
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5.5. Педагогічними працівниками можуть бути особи з високими
моральними якостями, які мають педагогічну або фахову освіту, належний
рівень професійної підготовки.
5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та
інших працівників і інші трудові відносини регулюються законодавством
України про працю, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну
освіту» та іншими законодавчими актами.
5.7. Педагогічні працівники мають право на:
вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, прийомів роботи з
вихованцями;
участь у обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного
процесу;
виявлення педагогічної ініціативи;
позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії
педагогічного звання;
участь у роботі органів громадського самоврядування Об’єднання;
проходження курсів підвищення кваліфікації, фахову перепідготовку;
захист професійної честі та гідності.
5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
дотримуватися навчальних планів та програм та забезпечувати належний
рівень викладання;
сприяти розвитку інтересів, нахилів, здібностей, фізичних якостей
вихованців, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду
здорового способу життя;
дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність вихованців;
постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;
дотримуватися вимог даного Статуту, виконувати правила внутрішнього
розпорядку клубу Об’єднання, умови контракту чи трудового договору,
посадових обов’язків.
5.9. Педагогічні працівники, а також тренери-викладачі працюють за
посадовою інструкцією, затвердженою начальником управління молоді та
спорту Міської ради міста Кропивницького.
5.10. Викладачі, керівники гуртків, секцій, груп та інших творчих
об'єднань працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого
директором Об’єднання.
5.11. Атестація педагогічних працівників Об’єднання проводиться
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010
№ 930.
5.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимого
даного Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку Об’єднання, не
виконують посадових обов’язків, умов трудового договору або за
результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з
роботи відповідно до чинного законодавства.
5.13. Батьки вихованців та особи, які їх заміняють, мають право:
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обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів
громадського самоврядування Об’єднання;
звертатись до директора Об’єднання, управління молоді та спорту Міської
ради міста Кропивницького, органів громадського самоврядування з питань
вдосконалення навчально-виховного процесу в клубах Об’єднання;
захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського
самоврядування Об’єднання та у відповідних державних, судових органах.
6. Управління Об’єднанням
6.1. Управління Об’єднанням здійснюється його засновником - Міською
радою міста Кропивницького через уповноважений ним орган – управління
молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького в межах повноважень,
передбачених чинним законодавством.
6.2. Безпосереднє керівництво Об’єднанням здійснює директор, який
призначається і звільняється з роботи начальником управління молоді та
спорту відповідно до законодавства.
6.3. На посаду директора Об’єднання призначається особа, яка є
громадянином України, має вищу педагогічну освіту за ступенем «магістр»,
стаж роботи за фахом не менш як три роки.
6.4. Директор Об’єднання:
керує діяльністю Об’єднання, представляє його на всіх нарадах в
установах, організаціях і несе повну відповідальність перед засновником за
результати діяльності закладу;
здійснює керівництво колективом, вносить пропозиції щодо
раціонального добору і розстановки кадрів;
надає методичну допомогу в організації та плануванні роботи
педагогам-організаторам, керівникам гуртків/секцій.
організовує навчально-виховний процес, контролює наповнюваність
груп, ведення звітної документації, складає плани робіт, графіки роботи
гуртків, табель виходу на роботу працівників;
контролює дотримання вимог законодавства щодо охорони дитинства,
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
надає пропозиції уповноваженому органу щодо прийняття на роботу і
звільнення з роботи педагогів-організаторів та інших фахівців відповідно до
законодавства; пропозиції щодо встановлення в межах затвердженого фонду
заробітної плати надбавок, надання доплат, премій і матеріальної допомоги
педагогам-організаторам та іншим фахівцям Об’єднання, вживає інших
заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
в установленому законодавством порядку укладає договори з
юридичними та фізичними особами за погодженням з уповноваженим
органом.
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7. Фінансово-господарська діяльність
та матеріально-технічна база Об’єднання
7.1. Фінансування
Об’єднання здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету та додаткових джерел фінансування, не заборонених
законодавством.
7.2. Додатковими джерелами фінансування Об’єднання можуть бути:
кошти, отримані за надання платних послуг;
добровільні грошові внески, матеріальні цінності підприємств, установ,
організацій та окремих громадян;
інші надходження.
7.3. Об’єднання має право надавати платні послуги відповідно до
переліку, затвердженого рішенням Виконавчого комітету Міської ради міста
Кропивницького. Розмір платних послуг регулюється наказом начальника
управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького.
7.4. Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших
джерел фінансування. Позабюджетні кошти, не використані у поточному
фінансовому році, не підлягають вилученню.
7.5. Порядок ведення бухгалтерського обліку та звітності Об’єднання
здійснюється у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.
7.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Об’єднання
здійснюється засновником через уповноважений ним орган.

8. Контроль за діяльністю Об’єднання
8.1. Об’єднання підпорядковане уповноваженому органу та підзвітне
Засновнику.
8.2. Контроль за діяльністю Об’єднання здійснюється згідно з чинним
законодавством України.
9. Заключні положення
9.1. Припинення діяльності Об’єднання шляхом його ліквідації або
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) здійснюється за
рішенням Засновника в установленому чинним законодавством порядку.

Начальник управління молоді та спорту
Міської ради міста Кропивницького

С. Колодяжний

