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1. Загальні положення

1.1. Міський центр еколого-натуралістинної творчості учнівської 
молоді Чернівецької міської ради -  профільний позашкільний навчальний 
заклад (далі - Установа), відповідно до законодавства України є 
комунальною, бюджетною установою заснованою на власності територіальної 
громади м. Чернівців, яка повністю утримується за рахунок коштів міського 
бюджету та є неприбутковою.

1.1.1. Установа створена відповідно до рішення Чернівецької міської 
ради від 27.06.2013 року № В 9 ^

1.2. Засновником Установи є Чернівецька міська рада (далі - 
Засновник).

1.3. Органом, до сфери управління якого входить Установа, є 
виконавчий комітет Чернівецької міської ради (далі - Представник
Засновника).

1.4. Координацію діяльності Установи здійснює управління освіти 
Чернівецької міської ради (далі - Управління).

1.5. Правовий статус Установи -  комунальна, бюджетна, 
неприбуткова.

1.6. Установа є юридичною особою, діє на підставі цього Статуту та 
підлягає державній реєстрації.

1.7. Установа здійснює свою діяльність відповідно до Конституції 
України, Законів України “Про освіту ”, “Про позашкільну освіту”, положень 
про позашкільну освіту та про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів, затверджених 
наказами Міністерства освіти і науки України, рішень Чернівецької міської 
ради та її виконавчого комітету, розпоряджень Чернівецького міського 
голови, наказів начальника Управління, інших нормативно-правових актів та 
цього Статуту.-

2. Найменування та місцезнаходження Установи

2.1. Повне найменування Установи -  Міський центр еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради.

2.2.Скорочене найменування Установи: Чернівецький МЦЕНТУМ 
Чернівецької міської ради.

2.3. Місцезнаходження Установи: 58002, місто Чернівці, вулиця 
Білоруська, будинок 77.

2.4. При зміні юридичної адреси Установа зобов’язана повідомити про 
це органи, що здійснюють державну реєстрацію, державну податкову



інспекцію м. Чернівців та інші зацікавлені органи у визначений 
законодавством термін.

3. Юридичний статус Установи

3.1. Установа є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної 
особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.

3.2. Установа має гербову печатку, штамп встановленого зразка, 
бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код, може мати 
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства.

3.3. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 
відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе 
відповідальності за зобов’язання Засновника. Засновник не несе 
відповідальності за зобов’язання Установи.

3.4. Установа здійснює свою діяльність, спрямовану на досягнення 
економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

4. Предмет і мета діяльності Установи

4.1. Установа забезпечує реалізацію державної політики щодо 
позашкільної освіти, розвитку здібностей вихованців, створює необхідні 
умови для здобуття дітьми та юнацтвом знань, умінь і навичок з еколого- 
натуралістичної творчості.

4.2. Установа - профільний позашкільний навчальний заклад - 
основним напрямом діяльності якого є еколого-натуралістичний, що 
передбачає оволодіння вихованцями (учнями, слухачами) знаннями про 
навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, 
набуття знань і досвіду розв'язання екологічних проблем.

4.3. Установа залучає вихованців (учнів, слухачів) до здобуття 
позашкільної освіти з інших напрямів.

4.4. Установа здійснює навчання і виховання дітей та молоді у 
позаурочний та позанавчальний час.

4.5. Головним завданням Установи є:
4.5.1. Реалізація державної політики у галузі позашкільної освіти.

4.5.2. Створення умов для надання поглиблених знань з основ 
природничих, аграрних та лісогосподарських наук, професійного 
самовизначення та самореалізації учнівської молоді.
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4.5.3. Залучення вихованців (учнів, слухачів) до практичної природо
охоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, 
навичок у галузях сільського господарства: квітництво, лісівництво, 
садівництво, грибівництво, бджільництво тощо.

4.5.4. Створення умов для оволодіння вихованцями (учнями, 
слухачами) знаннями про навколишнє середовище та формування 
екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання 
екологічних проблем.

4.5.5. Залучення вихованців (учнів, слухачів) до науково-дослідної, 
експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в галузі 
біологічних та екологічних наук.

4.5.6. Створення умов для самореалізації і розвитку природних 
нахилів та інтересів, індивідуальних здібностей вихованців (учнів, слухачів).

4.5.7. Задоволення потреб вихованців (учнів, слухачів) у 
професійному самовизначенні.

4.5.8. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і 
талановитих вихованців (учнів, слухачів).

4.5.9. Формування у вихованців (учнів, слухачів) свідомого і 
відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, 
навичок безпечної поведінки.

4.5.10. Здійснення інформаційно-методичної та організаційно- 
масової роботи.

4.5.11.Просвітницька діяльність.

4.6. Установа несе відповідальність за:
4.6.1. Безпечні умови позашкільної освітньої діяльності.
4.6.2. Дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами 

освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за 
міжнародними угодами.

4.6.3. Дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та 
акредитації.

4.6.4. Дотримання фінансової дисципліни.

4.7. Установа має право:
4.7.1. Проходити в установленому порядку державну атестацію; 

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу 
за погодженням із власником(Засновником).

4.7.2. В установленому порядку розробляти і впроваджувати 
експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани.

4.7.3. Спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними 
інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 
пошукову роботу, що не заперечує чинному законодавству України.

4.7.4. Використовувати різні форми морального і матеріального 
заохочення до учасників навчально-виховного процесу.



4.7.5. Отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої 
влади, юридичних і фізичних осіб згідно з чинним законодавством України.

4.7.6. Формування сфери платних послуг та їх надання.
4.7.7. Залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку, визначеному законодавством України.
4.7.8. Розвивати власну соціальну базу.

4.8. В Установі створюються та функціонують методичні об’єднання, 
методичні формування для педагогічних працівників з актуальних проблем
навчання і виховання.

4.9. Взаємини Установи з юридичними і фізичними особами 
визначаються угодами, що укладені між ними.

4.10. Мова навчання та виховання в 'Установі визначається 
Конституцією України і відповідними законами.

5. Організація діяльності Установи

5.1. Установа організовує свою діяльність відповідно до Правил 
вн\трішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим 
колективом на основі типових правил.

5.2. Установа співпрацює з іншими навчально-виховними закладами, 
установами, організаціями, трудовими колективами, громадськими 
організаціями, творчими колективами, товариствами, фондами, сім'ями.

5.3. Установа проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,
організаційно-масову роботу.

5.4. Установа спрямовує свою діяльність на залучення вихованців 
(учнів. слухачів) до практичної природоохоронної роботи та інших 
біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського 
господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво,
бджільництво тощо.

5.5. Установа може створювати структурно відокремлені підрозділи 
(філії), що знаходяться поза межами розташування основного позашкільного 
навчального закладу і виконують таку саму освітню діяльність, як 
основний позашкільний навчальний заклад у цілому або за окремими його
напрямами.

5.6. Установа проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану 
на удосконалення програм змісту, форм і методів діяльності гуртків, груп та 
інших творчих об'єднань.
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5.7. В Установі можуть функціонувати методичні об'єднання, відділи, 
відділення, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та 
спеціалістів певного професійного спрямування.

5.8. Методичні об'єднання створюються в Установі для координації 
науково-методичної, організаційної та практичної діяльності 
Установи з питань здобуття вихованцями (учнями, слухачами) позашкільної 
освіти за різними напрямами.

5.9. Структурними підрозділами Установи можуть бути відділи, 
лабораторії, оздоровчий табір, бібліотека, навчально-виробничі та творчі 
майстерні, навчально-дослідні земельні ділянки, теплично-парниковий 
комплекс, зимовий сад, тваринницькі ферми тощо.

Установа може також створювати відповідні підрозділи для 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом еколого- 
натлралістичної роботи.

Структурні підрозділи Установи діють на основі відповідних 
положень, що розробляються Установою і затверджуються його 
керівником.

5.10. Установа створює належні умови для вибору вихованцями 
(учнями, слухачами) видів діяльності відповідно до їх інтересів та вимог 
батьків та осіб, що їх замінюють; вживає заходів для залучення 
вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та 
соціальної реабілітації; забезпечують їх соціальний захист.

5.11. Установа працює за річним планом роботи, погодженим 
Управлінням, реалізує напрями своєї діяльності з урахуванням 
особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів 
вихованців (учнів, слухачів), потреб сім'ї, запитів інших навчальних 
закладів, молодіжних і дитячих громадських організацій.

5.12. Навчально-виховний процес в Установі здійснюється за 
типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються 
Міністерством освіти і науки України, а також за навчальними планами і 
програмами, затвердженими відповідними місцевими органами виконавчої
влади.

5.13. Навчальні програми є профільними, що передбачають 
індивідуальне навчання учнів і навчання у гуртках, групах та інших 
творчих об'єднаннях. Залежно від специфіки діяльності, відповідного 
рівня творчого об'єднання учнів навчання може вестися за програмами від 
одного місяця до кількох років.



5.14. Індивідуальне навчання в Установі організовується відповідно 
до порядку, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.15. Експериментальні навчальні плани складаються Установою з 
урахуванням типових навчальних планів.

Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх 
програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в 
установленому порядку.

5.16. Середня наповнюваність груп та інших організаційних форм в 
Установі становить, як правило, 10 - 15  вихованців (учнів, слухачів).

Наповнюваність груп установлюється директором Установи 
залежно від профілю та можливостей організації навчально-виховного 
процесу, але не більше 25 вихованців (учнів, слухачів).

5.17. Приймання до Установи здійснюється впродовж року (у міру 
закінчення комплектування гуртків, груп т а ' 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 Установою.

Приймання вихованців (учнів, слухачів) до Установи для 
одержання позашкільної освіти здійснюється на підставі заяви батьків або 
осіб, які їх замінюють.

До Установи зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 
23 років.

5.18. Установа проводить навчально-виховну, організаційно- 
методичну та організаційно-масову роботу диференційовано (відповідно 
до вік}’, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, 
стану здоров'я) з використанням різноманітних організаційних форхМ роботи: 
заняття, гурткова робота, клубна робота, урок, лекція, індивідуальні 
заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, екскурсія, експедиція, 
практична робота в лабораторіях, майстернях, теплицях, на науково- 
дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських підприємствах, а 
також з використанням інших форм, передбачених Статутом.

5.19. Навчальний рік в Установі починається з 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 Установи.

Тривалість навчального року в установі встановлюється 
Міністерством освіти і науки України.

5.20. Режим щоденної роботи встановлює Установа, враховуючи 
рекомендації Засновника та Управління.

У канікулярні, святкові та неробочі дні Установа працює за окремим
планом.
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5.21. Тривалість занять в Установі визначається навчальним 
планом і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та 
допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для 
вихованців (учнів, слухачів): віком від 5 до 6 років - ЗО хвилин; віком від 6 
до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин.

5.21.1. Короткі перерви між заняттями (уроками) є робочим часом 
керівника гуртка, групи або іншого творчого об'єднання і визначаються 
робочим режимом щоденної роботи закладу.

5.22. Тривалість різних видів занять може бути:
5.22.1. Теоретичні і практичні заняття в приміщенні -  від 1 до 4 годин.
5.22.2. Практичне заняття на місцевості -  від 1 до 4 годин.
5.22.3. Походи, експедиції, польові практики, масові заходи: одноденні 

-  8 годин: дводенні -  16 годин; трьохденні -  24 години.

5.23. Гуртки, секції та інші -творчі об'єднання Установи 
класифікуються за трьома рівнями:

5.23.1. Початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких 
спрямована на загальний розвиток вихованців (учнів, слухачів), виявлення 
їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до еколого- 
натуралістичної діяльності.

5.23.2. Основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси 
вихованців (учнів, слухачів), дають їм знання, практичні уміння і навички, 
задовольняють потреби у професійній орієнтації.

5.23.3. Вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і 
обдарованих вихованців (учнів, слухачів).

Відповідно до рівня класифікації визначається мета і 
перспективи діяльності гуртків, груп та інших творчих об'єднань, їх 
чисельний склад, обирається програма.

5.24. За наявності висококваліфікованих кадрів, відповідних 
матеріально-технічних умов, в Установі можуть організовувати проведення 
виробничої та педагогічної практики учнів, студентів 
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

5.24.1. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів учнів, підтримки 
їх професійних навичок Установа за умови дотримання правил 
охорони праці й техніки безпеки організовують виконання замовлень 
підприємств, установ, організацій на виготовлення сільськогосподарської, 
лісогосподарської, квітково-декоративної продукції, вироби декоративно- 
прикладного мистецтва. При цьому характер і зміст робіт повинні 
сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених 
навчальними програмами.

5.24.2. У випадках, передбачених законодавством України, 
Установа має право надання платних послуг з певних видів діяльності після 
отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій. Платні
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послуги не можуть надаватись Установою замість або в межах освітньої 
діяльності, визначеної навчальними планами і програмами.

Установа може надавати платні послуги за еколого-натуралістичним 
напрямом діяльності.

5.25. Установа може організовувати роботу своїх гуртків, груп та 
інших творчих об'єднань у приміщеннях загальноосвітніх, професійно- 
технічних, вищих навчальних закладів, навчально-виробничих комбінатів, 
підприємств, організацій, наукових установ відповідно до укладених угод 
із зазначеними закладами та установами.

5.26. Установа може проводити роботу спільно з науково- 
дослідними, творчими організаціями, вищими навчальними закладами, 
створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної 
роботи з метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх 
обдаровань і самовизначення щодо майбутньої професії.

5.27. Установа проводить координаційно-методичну роботу, 
спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів 
діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об'єднань, 
підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

В Установі можуть функціонувати методичні об'єднання за 
напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих 
об'єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного 
професійного спрямування.

З метою удосконалення системи навчання і виховання в Установі 
можуть створюватись методичні ради, комісії, до складу яких входять 
педагогічні працівники цього закладу та інші учасники навчально-виховного 
пронесу. Діяльність методичних рад, комісій здійснюється відповідно до 
рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

5.28. Згідно з рішенням Засновника, на підставі відповідних угод, 
Установа може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним 
колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, 
громадським організаціям.

5.29. Установа може створювати відповідні підрозділи для 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами 
позашкільної роботи. Підвищення кваліфікації може проводитись у 
формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

5.30. За результатами навчання Установа видає своїм випускникам 
зідповідні документи згідно з Порядком видачі випускникам позашкільних 
навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України.
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6. Учасники навчально-виховного процесу

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Установі є:
6.1.1. Вихованці, учні, слухачі, студенти незалежно від місця 

проживання.
6.1.2. Директор, заступники директора Установи.
6.1.3. Педагогічні працівники, психологи, соціальні педагоги, 

бібліотекарі, спеціалісти, які залучені до навчально-виховного процесу.
6.1.4. Батьки або особи, які їх замінюють.
6.1.5. Представники підприємств, установ, організацій, які беруть 

участь у навчально-виховному процесі.

6.2. Вихованці (учні, слухачі) Установи мають гарантоване 
державою право на:

6.2.1. Здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, 
обдаровань, уподобань та інтересів.

6.2.2. Добровільний вибір виду діяльності.
6.2.3. Навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих 

об'єднаннях Установи.
6.2.4. Безпечні та нешкідливі умови навчання та праці.
6.2.5. Користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- 

технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною базою Установи.
6.2.6. Участь у різних видах навчальної, науково-практичної роботи, 

у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах та інших масових заходах.
6.2.7. Представлення в органах громадського самоврядування 

Установи.
6.2.8. Вільне вираження поглядів, переконань.
6.2.9. Захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і 

фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які 
порушують їх права, принижують честь і гідність.

6.3. Вихованці (учні, слухачі) Установи зобов'язані:
6.3.1. Оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками.
6.3.2. Підвищувати загальний культурний рівень
6.3.3. Дотримуватись моральних і етичних норм.
6.3.4. Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності.
6.3.5. Бережно ставитись до державного, громадського і особистого

майна.
6.3.6. Дотримуватись вимог Статуту, правил внутрішнього 

трудового розпорядку Установи.

6.4. Педагогічні працівники Установи мають право на:
6.4.1. Внесення керівництву Установи та Управлінню пропозицій 

щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд
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керівництву Установи та педагогічної ради пропозицій про моральне та 
матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування 
стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового 
розпорядку, що діють в Установі.

6.4.2. Вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації.
6.4.3. Участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших 

органів самоврядування Установи у заходах, пов'язаних з організацією 
навчально-виховної роботи.

6.4.4. Проведення в установленому порядку дослідно- 
експериментальної, пошукової роботи.

6.4.5. Вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно 
обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями, учнями і 
слухачами.

6.4.6. Захист професійної честі, гідцості відповідно до
законодавства.

6.4.7. Соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих 
результатів у виконанні покладених на них завдань.

6.4.8. Об'єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях 
громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

6.5. Педагогічні працівники Установи зобов'язані:
6.5.1. Виконувати навчальні плани та програми;
6.5.2. Надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних 
можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів).

6.5.3. Сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, 
фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, 
слухачів), а також збереженню здоров'я.

6.5.4. Визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і 
розвитку вихованців (учнів, слухачів), вибирати адекватні засоби їх 
реалізації.

6.5.5. Здійснювати педагогічний контроль за дотриманням 
вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки і 
правил внутрішнього трудового розпорядку Установи, вимог інших 
документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

6.5.6. Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність 
вихованця (учня, слухача), захищати його від будь-яких форм фізичного, 
психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до 
принципів загальнолюдської моралі.

6.5.7. Берегти здоров'я вихованців (учнів, слухачів), їх інтереси, 
пропагу вати здоровий спосіб життя.

6.5.8. Виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, 
народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу 
України.
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6.5.9. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну 
майстерність, загальну і політичну культуру.

6.5.10. Вести документацію, пов'язану з виконанням посадових 
обов'язків (журнали, плани роботи тощо).

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

6.5.12. Дотримуватись вимог Статуту Установи, виконувати 
правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки.

6.5.13. Брати участь у роботі педагогічної ради Установи.
6.5.14. Виконувати накази і розпорядження керівника Установи.

6.6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань 
Установи працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого 
керівником Установи.

6.7. Обсяг педагогічного навантаження Установи визначається 
керівником Установи згідно із законодавством і затверджується
Управлінням.

Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження впродовж 
навчального року здійснюється керівником закладу у разі зміни кількості 
годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються 
робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного 
працівника з дотриманням законодавства про працю України.

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

6.9. Педагогічні працівники Установи підлягають атестації, як 
правило, один раз у п'ять років відповідно до Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників України.

6.10. Батьки вихованців (учнів, слухачів) та особи, які їх замінюють,
мають право:

6.10.1. Обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 
громадського самоврядування Установи.

6.10.2. Звертатися до органів управління освітою, керівника 
Установи і органів громадського самоврядування з питань навчання, 
виховання дітей.

6.10.3. Приймати рішення про участь дитини в інноваційній 
діяльності Установи.

6.10.4. Брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення 
організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-
технічної бази Установи.



6.10.5. , Захищати законні інтереси своїх дітей в органах 
громадського самоврядування Установи та у відповідних державних, 
судових органах.

7. Управління Установою та її структура

7.1. Управління Установою здійснюється його Засновником та
Управлінням.

7.2. Безпосереднє керівництво Установою здійснює його директор, 
якого призначає і звільняє з посади начальник управління освіти 
Чернівецької міської ради за погодженням з Чернівецьким міським головою. 
При призначенні на посаду із директором укладається трудовий контракт.

7.3. Директор Установи :
7.3.1. Відповідає за реалізацію завдань позашкільної освіти, визначених 

Законом України «Про позашкільну освіту» та забезпечення рівня 
позашкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу, 
реалізацію якості та ефективності роботи педагогічного колективу.

7.3.2. Здійснює керівництво і контроль за діяльністю Установи.
".3.3. Діє від імені Установи, представляє його у всіх державних та 

інших органах, установах та організаціях.
".3.4. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами 

Установи і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження 
матеріально-технічної бази Установи.

7.3.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи навчально-допоміжний 
персонал Установи.

7.3.6. Видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та 
контролює їх виконання.

7.3.7. Затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, 
посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом.

".3.8. Вносить пропозиції до Управління щодо змін в режимі роботи та 
мережі гуртків (груп).

".3.9. Забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних 
норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 
працівників.

",3.10. Підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, 
заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів.

7.3.11. Організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх
замінюють.

7.3.12. Щороку звітує про навчально-виховну, методичну, фінансово- 
господарську діяльність Установи на загальних зборах (конференціях) 
колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

7.3.13. Несе персональну відповідальність за стан і діяльність 
Установи, за додержання вимог чинного законодавства України, рішень 
Чернівецької міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень
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Чернівецького міського голови, наказів Управління та цього Статуту, за 
результати своєї діяльності, в тому числі за цільове використання бюджетних 
коштів, за організацію виконання кошторису витрат і фінансових планів
Установи.

7.3.14. Директор Установи є головою педагогічної ради - постійно 
діючого колегіального органу управління Установи.

7.4. Педагогічна рада Установи:
7.4.1. Розглядає плани, підсумки і актуальні питання навчальної, 

виховної. організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи 
Установи, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих 
об'єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, 
забезпечення техніки безпеки, охорони праці.

7.4.2. Розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності Установи.
".4.3. Визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних

кадрів, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і 
передового педагогічного досвіду.

".4.4. Створює у разі потреби експертні та консультаційні комісії за 
напрямами роботи.

".4.5. Розробляє рекомендації з питань організації навчально-виховного 
процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв'язків.

".4.6. Захищає права педагогічних працівників на педагогічну 
ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує 
форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для 
використання в навчальному процесі.

".4.7. Розробляє рекомендації щодо основних напрямів навчально- 
виховної роботи, схвалює навчальні плани і програми, а також міжнародні 
освітні програми.

".4.8. Порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників
ТОЩО.

Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб 
Установи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх 
дошдьшстю, але не може бути менше ніж два рази на рік.

".5. В Установі діє методична рада, до складу якої входять 
педагогічні працівники Установи та інші учасники навчально-виховного 
процесу. Методична рада є дорадчим органом.

".6. Методична рада:
".6.1. Координує науково-методичну, організаційну та практичну 

діяльність Установи з питань екологічної освіти та виховання, 
дослідницької роботи в галузі біології, сільського та лісового господарства.

".6.2. Заслуховує повідомлення з питань удосконалення навчально- 
штховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи.

".6.3. Вивчає, узагальнює та поширює перспективний педагогічний
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7.6.4. Дає.експертні оцінки щодо якості навчально-методичної 
літератури з позашкільної освіти.

7.6.5. Обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує 
пропозиції щодо удосконалення діючих.

7.6.6. Поширює інновації у системі позашкільної освіти.
7.6.7. Приймає рішення про доцільність участі у науково-практичних 

конференціях, симпозіумах тощо.

7.7. Вищим органом громадського самоврядування Установи є 
загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

7.7.1. Збори трудового колективу скликаються по мірі необхідності, 
але не рідше одного разу на рік. Збори правомочні, якщо в них беруть участь 
не менше 2/3 від загальної чисельності працюючих. Рішення на зборах 
приймаються більшістю голосів.

7.7.2. За рішенням загальних зборів можуть утворюватись і діяти 
піклувальна рада та батьківський комітет.

“.8. У період між загальними зборами діє рада Установи.

7.9. В Установі за рішенням загальних зборів або ради Установи 
можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський 
комітет, а також комісії, асоціації тощо.

".10. В Установі можуть створюватися учнівські та учительські 
громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства
України.

".11. Вирішення соціально-економічних питань і врегулювання 
трудових відносин щодо діяльності Установи, покладається на її органи 
управління, створені за рішенням трудового колективу разом із 
профспілковим комітетом і відображається в колективному договорі.

Колективним договором також регулюються питання охорони праці, 
виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією 
Установи.

8. Майно Установи та господарська діяльність 
і звітність Установи

8.1. Майно Установи складають основні фонди (приміщення, 
обладнання, а також інші цінності), вартість яких відображається на 
самостійному балансі Управління

8.2. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної 
громади м. Чернівців і закріплене за ним на праві оперативного управління.

8.3. Установа відповідно до чинного законодавства користується 
зє\ ілєю, іншими природними ресурсами та несе відповідальність за 
дотримання вимог і норм їх охорони.
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8.4. Відчуження основних фондів Установи здійснюється за рішенням 
Засновника та уповноваженого ним органу.

8.5. Підрозділи Установи розміщуються в будівлі, яка повинна 
відповідати будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, 
забезпечувати належні умови для різних видів діяльності дітей дошкільного
та шкільного віку.

9. Контроль та ревізія діяльності Установи
. >

9.1. Державний контроль здійснюється з метою забезпечення реалізації 
єдиної державної політики у сфері позашкільної освіти.

9.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Установи є 
державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у 
порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

9 3  Установа підпорядкована і підзвітна Засновникові.

9.4 Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною 
дш аьтетю  Установи, проводяться її Засновником, відповідно до чинного
законодавства.

9.5. Контроль за дотриманням Установою державних вимог щодо 
ш :г~ . гізня й обсягу повної середньої освіти здійснюється Засновником та
Уіф&зашням.

9.6. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності 
V станови здійснюється відповідними державними органами згідно з чинним 
зм.:-ііезавством України та органами, уповноваженими Засновником або
Пгедсгі-зником Засновника.

f ." . Податкові та інші державні органи, на які законодавчими актами 
У г я и »  покладена перевірка окремих сторін діяльності Установи, можуть 
тшж швшт  такі перевірки в межах своєї компетенції.

9 Л  У сі види перевірок та ревізій не повинні порушувати нормальну 
гетет]* Установи. Результати цих перевірок повинні надаватися Установі та 
Зжшшшиш}' або Представнику Засновника.

10. Фінансово-господарська діяльність

MU Авансово-господарська діяльність Установи здійснюється на основі ї ї

! -\.2. Джерелами формування кошторису є:
112.1. Кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому 

.гш ощ хвами фінансування дошкільної, початкової, загальної середньої
- ж ж т ж .

ї
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10.2.2. Кошти юридичних і фізичних осіб, благодійні внески, які 
надходять на власні рахунки Установи в банківські установи та 
використовуються згідно з чинним законодавством.

10.2.3. Кошти, отримані за надання платних послуг.
10.2.4. Інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

10.3. При Установі можуть створюватися благодійні та громадські
організації.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Установі 
визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства 
освіта і на\тси України та інших центральних органів виконавчої влади, яким 
підпорядковується Установа. Бухгалтерський облік за рішенням Засновника 
здійснюється самостійно або через централізовану бухгалтерію Управління.

10.5. Звітність про діяльність Установи встановлюється відповідно до 
чинного законодавства України.

11. Міжнародне співробітництво

11.1. Установа відповідно до чинного законодавства має право 
укладали договори й угоди про співробітництво. Встановлювати прямі 
за о к и  з комплексами, науковими установами, організаціями, відомствами, 
зондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так
ї sa її межами.

11.2. Установа за наявності належної матеріально-технічної та 
соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити 
міжнародний учнівський і педагогічний обмін у рамках освітніх програм, 
проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки 
і  міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

I l  J .  Участь Установи у міжнародних програмах, проектах, учнівських 
педагогічних обмінах здійснюється відповідно до чинного законодавства

України.

12. Зміни та доповнення до Статуту Установи

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Установи затверджуються 
Засновником і підлягають державній реєстрації у встановленому
законодавством порядку.

13. Припинення діяльності Установи

13.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, 
-еретворення) Установи здійснюється згідно з чинним законодавством.
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13.2. При реорганізації Установи працівникам, які звільняються, 
гарантується дотримання їхніх прав і інтересів відповідно до трудового 
законодавства України.

13.3. Ліквідація Установи здійснюється відповідно до чинного 
законодавства, суду, господарського суду.

13.4. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, 
призначеною Засновником, судом, господарським судом. Порядок і термін 
проведення ліквідації, а також терміни для заяви претензій кредиторів 
визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію та призначив
ліквідаційну комісію.

13.5. Майно та грошові кошти Установи, що залишилися після 
проведення ліквідаційних заходів, передаються Засновнику.

13.6. Ліквідація Установи завершується, а Установа припиняє 
діяльність з моменту виключення її з державного реєстру.

С екретар Чернівецької міської ра/і

ПОГОДЖЕНО
Йача ‘ні і я освіти
І д ш  щ ради

В .Малишевська

В.Михайлішин

ПОГОДЖЕНО
і^а.'ж ник юридичного управління

ПОГОДЖЕНО
Директор департаменту економіки 
Чє кої діірмсої радиміської ради
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