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2016 piK

Щей Статут е новою редакцiею
Статуry МIСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ

(ДНШРОПЕТРОВСЬКА ДИТЯЧА МУЗШIНА ШКОJIА ЛЬ б>>,

прийнятого .Щнiпропетровською мiською радою
у комунальну власнiсть територiальноI громади MicTa

,Щнiпропетровська 27 .11.1991 о зареестрованого виконавчим
KoMiTeToM Щнiпропетровськоi MicbKoi ради 26.11.1992.

1. зАгАльнI положЕнЕя
1.1. шськIй комунАJъниIа зАкJIАд куJътури

(Д{IПРоВсЬкА Д4ТяtIА МУЗИIIFIА IIIKOJIA J\Ъ б iMeHi
В.I.СКУРАТОВСЬКОГО) (даrri Заклад), е початковим спецiа.пiзованим
Мистецьким навч€llrьним закладом, початковою ланкою спецiальноi мистецькоТ
ОСвiти, належить до системи позашкiльноi освiти MiHicTepcTBa культури
Украiни.

Заклад заснований на коIчцд{алънiй формi BllacHocTi i у вiдповiдностi до
ЧаСТини другоТ cTaTTi 18 Закону Уrqpаi'Iшл <Про ocBiTy> мае статус державного
закJIаду освiти.

|.2. Засновником i власником Заклалу е територiальна громада MicTa
.Щнiпра в особi .Щнiпровськоi MicbKoi рали, еЛПОУ 265|0514 (далi - Власник),
мiсцезнаходження: просп.
м. !нiпр о, 4907 0, YKpaiHa.

Щплитра Яворницького, буд. 75,

t.3. .Щепартамент гуrrланiтарноТ полiтики Щнiпровськоi MicbKoi р4ди (далi -
,Щепартамент) е органом, до сфери управлiння якого входить Заклад, виконуе
фУнкцii органу управлiння дiяльнiстю в межах та обсягах, визначених
ПОложенням про ,Щепартамент та е представником Власника згiдно,iз Законом
УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪil>, iншими з€lконодавчими
актами Украiни та рiшеннями представника Власника.

1.4. Заклад здiйснюе навчання i виховання громадян у позаурочний та
позанавчальний час.

1.5. Заклад у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраiЪи, законами
УкраiЪи <Про ocBiTy>>, <Про позашкiльну ocBiTy>>, <Про культуру), актаI\4и
Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, Еаказами MiHicTepcTBa освiти
та науки УкраiЪи, MiHicTepcTBa культури Украiни, рiшеннями мiсцевих органiв
виконавчоi влади та органiв мiсцевого самоврядування, а також Положенням
про початковий спецiапiзований мистецький навчальний закJIад (школу
естетичного виховання), затвердженим наказом MiHicTepcTBa культури i
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},1ИСТецТв УкраТни вiд 06.08.2001 Jф 52З (зi змiнами), зареестрованим в
\4iHicTepcTBi юстицii Украiни 10.09.2001 М 803/5994 i цим Статутом.

1.6. Зш<лад надае державнi гарантiТ естетичного вlD(овання через
ДОСТУПНiСТь До надбань вiтчизняноТ i cBiToBoi кулътури, готуе пiдфунтя для
заЕять художньою творчiстю, а для найбiльш обдарованих 1..rHiB - до вибору
ПРОфесii в галузi культури та мистецтва, е закладом освiти галузi культури i
НеСе вiдповiдальнiсть перед суспiльством i державою за вiдповiднiсть обраних
форм органiзацii навчальЕо-виховного процесу вiковим, психофiзiологiчним
ОСобливостям 1^rHiB, якiсне засвоенЕя ними змiсry мистецькоi освiти з
урilхуванням ik iндивiдуальних можливостей.

t.7 . Мова навчання у зашlадi визначаеться Конституцiею Украihи i
вiдповiдним Законом УкраiЪи.

1.8. Заклад е юридичною особою, мае власне найменування, мае
ВiдОкремлене майно, самостiйний баланс, рахунки в банкiвських установах,
ПеЧатку зi своею назвою, цrговиЙ та iнший штампи зi cBoiM найменуванням та
КОДОМ €ШПОУ, бланки та iншi реквiзити, дiе за принципом поеднання
бюджетного фiнансування та господарсъкого розрахунку.

1.9. Повна та скорочена назва Закладу:

повна назва: мIськии KOMYHAJьIflДZ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
МУЗИ!IНА IIIколА Jф б iMeHi(Д_trПРОВСЬКА Д4ТЯtIА

В.I.СкУРАТоВСЬкоГо)
скорочена HzrзBa: ДЛШ JE б iM. В.I.СКУРАТОВСЬКОГО.

1.10. Мiсцезнаходження та юридична адреса Закладу: вул. Робоча, буд.87,
м. .Щнiпро, 49008, УкраiЪа.

2. мЕтА, ocHoBHI зАвмння I нАпрями
ДШЛЬНОСТI ЗАКЛАДУ

2.|. Заклад проводить навчЕlльно-виховЕу, методиrlну, культурно-
просвiтницьIry робоry.

2.2. Основними завданнями Закла,щr е:
- виховання цромадянина УIgаiЪи;
- вiльний розвиток особистостi, вlосованЕя поваги до народних звичаiв,

тр4дицiЙ, нацiональних цiнностей украiнського народу, а також iнших нацiй i
народiв; виховання в 1^lHiB поваги до КонституцiI УrqраiЪи, патрiотизму, шобовi
до Украihи, прав i свобод JIюдини та цромадянина, почуття власноi гiдностi;

- естетиIIне вихованнrt дiтей та юнацтва - прiоритетний напрямок
розвитку кулътури УкраiЪи;



- навчаннlI дiтей
- створення умов
- задоволенIUI

. а_\lореа_пiзацii;
_ пошук та заII}пtення до навчання здiбних, обдарованих i та.пановитих

дtтей та молодi, розвиток i пiдтримка ix здiбностей, талантiв i обдарувань;
_ задоволення духовних та естетичних потреб цромадян.

2.3. Структура Закладу та if пiдроздiлiв визначаються адмiнiстрацiею
слrостiйно. З метою виконання завдань' що стоять перед Закладъм, Т&
забезпечення найбiльш сприятливих умов для розвитку iHTepeciB i здiбностей
учrriв можуть створюватися рiзнi вiддiлення (музичне, художне, хореоцрафiчне,
теац)€rпЪне, хорОве, естрадне тощО) та (або) вiддiли (фортепiанний, народних
iHcTpyMeHTiB' струнно-смиtIковlD( iHcTpyMeHTiB' ду"о""r. та ударних
iHcTpyMeHTiB, образотВорчогО мистецтва, декоративно-прикJIадного мистецтв4
скульптури, лiплення, класичноtс таIilцо, народного танцю, бального танцю
тощо).

2.4. Заклад мае право створювати, за погодженЕям з ,,Щепартаментом, рiзнi
cTpyкTypHi пiдроздiли, що цраIцоють на засад€ж сЕ}моокупностi.

положення структурною пiдроздilry розробляються Закладом
саrrлостiйно, затвердЖуютьсЯ KepiBrmTKoM Закл4ду та погодж}ютъся з
.Щепартаментом. Навча.rrьнi плаt*л, ШРОГРаJчrи, напрrtмки роботи, наповнюванiсть
ГРУП, Bk, розмiр плати за навчання визначаються та затверджуються
керiвником Закладу.

штатний розпис та тарифiкацiйнi списки структурного пiдроздiлу на
засад€ж саfuIоокупностi розроб.пяrоться Закладом та под€tються на затверджепня
до .Щепартаменту.

2.5. Заклад може мати фiлii. Рiтттgцня про створенЕя фiлiй приймаеться
закл4дом пiсля погодження з орг€lнами мiсцевого самоврядування питань про
будiвництвО абО наданнЯ примiщення, забезпеЧеннЯ фiнансувu"й,
обладнанням тощо.

2.6. ЗакЛад може входити до скJIаду навч€лJIьно-вlшовних комплексiв,
навчапьно-виховнrос об'еднанъ з дошкiльними, загаJIьноосвiтнiми та iншими
навч€llrьними закладаi\dи, створювати асоцiацii та iншi органiзацiйнi структури
за погодженЕям з органами мiсцевого сЕtмоврядування.

2.7 . t7рп H€uIBHocTi висококвалiфiкованих кацрiв, напежних матерiа.гrъно-
ТеХНiЧНих Умов, Заклад може органiзовувати проведенЕя на своiй навч€lJIъно-
ВИХОВНiЙ базi педагогiчноi практики сryдентiв вищих мистецьких навчальних
ЗаКЛаДiВ. .Щля подzlJIьшого розвитку iHTepeciB i нахилiв yrHiB, пiдтримки iх
ПРОфеСiЙних нави}Iок Заклад, за умови дотримання правил охорони працi й

--l-

та юнацтва рiзних видiв мистецтва;
дJUI творчого, iнтелекту€шьного i духовного розвитку;
потреб у професiйному самовизначеннi i творчiй
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. =з,jiiкI1 безпеки. може органiзовувати виконання замовлень пlдприемств,
,, ;:енов i органiзацiй на виготовлення продукцii (виконання робiт).

2-8. ЗакТlад може органiзовувати роботу своТх структурних пiдроздiлiв(класЬ) У примiщенЕяХ загапьнОосвiтнiх, вищих навчаJIъних зЬкл4дiв,
rтiлгrр66цgтв, органiзацiй вiдгlовiдно до укладених угод iз з€вначеними
закJIqдами та установами за погодженням з .щепартаментом.

2.9. Заклад проводитъ методичну робоry, опрямовану на вдоскон.rпенЕrt
цроцрап{, змiсту, форм i методiв навчаннrI.

Вiддiлення, вiддiлИ проводятЬ роботу з пiдвищенЕя квалiфiкацii
rе:агогiчних працiвникiв за напрямами]е]агогlчних працtвникiв за напрямами дiяльностi. Пiдвищення кваJliфiкацiТ
\fo/\e проводитись у формi KypciB, ceMiHapiB, майстер-класiв, вiдкритих ypoKiB,
ri:готовКи лекцiй, доповiдей, рефератiв i за iншимИ органiзацiйними формами.\-часть педагогiчних працiвникiв у заходах
засвiдчуеться керiвником Закладу i с пiдставою для

пiдвищенrrя квалiфiкацii
проведення атестацii.

заклад може надавати методиЕIЕу Допомоry педагогiчним колектив€tм,
ЕавчальниМ закладаМ регiону, моподiжним, дитлIим, |ромадським
органiзацiям.

2.|0. Заклад може органiзовувати та провод{ти рiзноманiтнi конкУрси,
фестивалi, огляди творчоi майстерностi та iншi кулътурно-просвiтницькi ,ч*од"
за згодою rЩепартаменту.

2-1,t. ПравО вступУ до Закладу мають громадяни УкраiЪи. Iноземцi та
особи без громадянства, якi перебувають в ykpaiHi на з€}конних пiдставах,
вступають до закJIаду в порядку, встановленому для цромадtrI УrсраiЪи.

2.|2. ПрИЙОм )^lHiB до Закладу може здiйснюватисяпротягом навчапьного
року як на без конкурснiй ocHoBi, так i за конкурсом на пiдставi заяви батькiв
або осiб, якi ik замiнюють. Що заяви батькiв або осiб, якi ik замiнюютъ,
додаетьСя довiдка медиЕIноГо закJIадУ про вiдсутнiсть протипоказань до занять у
закладi та копiя свiдоцтва про народження.

{оп"ло* i строки проведеЕIIrI вступних iспитiв, просrrуховуванъ i вимоги
до yrHiB визначаються педагогiчною радою Закладу. Зарахування на навчЕlння
проводиться наказом директора Закла.пу.

2.|З. BiK вступникiв та TepMiH навчання визначаIоться педагогiчною
радоЮ Закладу вiдповiдно до типових навч€шьних планiв i програм,
затвердЖеЕиХ MiHicTePcTBoM культурИ Украrни, або обраних Закладом для
органiзацii навча-ltьно-виховного процесу"

2.14. rЩОКУrиентацiя Закладу, яка регламентуе органiзацiю та проведення
навчапьно-виховного процесу, ведеться за зр€}зками, затвердженими
MiHicTepcTBoM кулътури УкраrЪи.
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2.15. Заклад подае статистичнi звiти вiдповiдно до вимог органiв
-]ержавноi статистики.

3. оргАнIзАцtя нАвчАльно _ виховIIого процЕсу

3.1. Навчальний piK у Закладi починаеться 1 вересня.
,Щата закiнчення навч€lльного року, термiни шкiльних канiкул

визначаються директором Закладу вiдповiдно до чинного законодавства.
Комплектування груп та iнших творчих об'еднань здiйснюетъся у перiод з

1 до 15 вересня, який вв€Dкаеться робочим часом викладача.

З.2. Пiд час епiдемiй,
за особливим режимом

екологiчного лиха Заклад може працювати
встановленим вiдповiдними органами

У канiкулярнi, вихiднi, святковi та неробочi днi Заклад може працювати
за окремим планом, затвердженим директором Закладу.

Заклад створюе безпечнi умови навчання, виховання та працi.

у зонах

роботи,
виконавчоi влади або органами мiсцевого самоврядуваЕня, який погоджуеться з
органами санiтарно-епiдемiологiчноТ слryжби.

3.З. Заклад працюе за рiчним планом роботи.

3.4. Навчаrrьно-виховний процес у Закл4дi здiйсrпоетъся за типовими
навч€Lпьними планами та програп,IаII{II, затвердженими MiHicTepcTBoM культури
УкраiЪи, а також за навч€lльними IшаЕаI\ли та програмами, затвердженими
,Щепартаментом, що враховують особливостi навчально - виховIIого процесу
Закладу або за умови вiдсугностi типових.

З.5. Закладом можугь скJIадатися експерименталънi навчальнi Iшани з

урахуванЕям вимог типових навч€lпьних планiв. Запровадження
експериментаIIьних навч€UIьних планiв може здiйснюватися викJIючно за
спiльним рiшенням MiHicTepcTBa культури УкраiЪи та Академii педагогiчних
наук УкраiЪи.

з.6. Навчалъно-виховний процес у Закладi здiйснюеться
можливостей, iHTepeciB,диференцiйовано, вiдповiдно до iндивiдуальЕих

нахилiв, здiбностей уrнiв з урахуванням ix BiKy, психофiзичних особливостей
та стану здоров'я.

Навчально-виховний процес посднус iндивiдуальнi i колективнi форми
роботи, а саме:

- iндивiдуальнi та груповi уроки, репетицiТ;
- перегляди навчапъних робiт, вистави, огляди, конкурси, фестивалi,

олiмпiади, концерти, виставки, лекцii, бесiди, вiкторини, eKcKypcii;
- позаурочнi заходи та iнше.
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3,7, CTpoIor гIроведенЕЯ контрольних зЕlходiв (загliкiв, контрольних ypoKiB,жqдемi,пllо< концертiв, iспитiв, розгJIяд випускнID( робiт, перегляд ВИгý/скних
cпeIcTaKJIiB, тощо) визначаютъся вiддiленнями або (та) 

"iдЙоurи 
Закладу.

З.8. оснОвноЮ формою навчzlпъно-виховноi роботи е урок.трива,гliсть одного уроку в Закладi визначаеться навчzulъними планами i
цроцрамами, за якими працюе Заклад, з урахуванням психофiзiологiчного
розвитку та Доrý/стимого навантаження для рiзних вiкових категорiй iстановить для 1^rHiB:

- BiKoM вiд 5 до б poKiB - 30 хвилин;
- BiKoM вiд б до 7 poKiB - З5 хвилин;
- старшого BiKy - 45 хвилин.

KopoTKi перерви мiж урокЕtми е робочим часом педагогiчного працiвника.
Кiлъкiстъ, тривалiсть та послiдоЪнiсть ypoKiB i коротких перерв мiж нимивизначаютьсЯ розкJIадами, щО затвердчlються заст)дIником директора знавч€}пьно - виховноi роботи.

3,9, Вiдволiкання yrHiB на роботи та заходи, що не пов'язанi з навчально-вID(овним процесом, З8 рахунок н€lвч€tльного часу, забороняеться, KpiMвипqдкiв, передбаченI|D( рiшеннпли Кабiнеry MiHicTpi" Уr{prЪ".

3,10, Середня наповнюванiсть цруп у Закладi визначаеться типовими
II€tвч€tпьними планаiuи початковlD( спецiалiзованих мистецъких навчаJIъних
закла цiв, затвердженими MiHicTepcTBoM культури Украihи.

групи комплектуютъся зЕLлежно вiд ,rрофirrrо й ,о*rrивостей органiзацii
навч€tлъно-виховного цроцесу, вI{)(одячи iз середньоi наповнюваноЪтi груп.зага,гrьна кiлькiсть ру' не може перевищувати кiлькостi, Що визначена
розр€lхунком педагогiчних годин.

Нормативом для розрахунку педагогiчних годин е навчаJIънi плани,обранi ЗакладоМ длЯ органiзацii навчалъного процесу. На ocHoBi типових
навчалъних планiв керiвник Закладу щорiчно розробляе робочий навчаlrъний
план з ypaxyB€lнIlr[M специфiки роботи та можливостей матерiально-технiчноТбр" Закпаду та погоджуе з ,.щепартаментом. Робочий навчагrъний пл€лн епiдставою для розрахунку навчЕUIьних годин, за яким визначасться кiлькiсть
ставок, необхiднID( дJIя виконання державного стандарту в межах бюджетних
призначенъ, передбачешо< Заклаry на вiдповцний н€}вчапьний piK.

з,1 1, Щля оцirПо"*rlд,Рiвня навч€lпъних досягненъ учнiв використовуеться
12-балъНа систеМо, ЩО затверджена Еаказом Мiнiсr.р"rЪч культури i мистецтв
Украihи вiд 27.08.2001 }lb 554.

3,|2- Оцiнки рiвня навчЕlпьних досягнень учня за piK виставляються
викладачеМ на пiдставi семестрОвого оцiнювання з урахуванням оцiнок,
одержаних пiд час контролъних заходiв. Оцiнки за pik a .rр.дraтiв, з яких
iспити не проводяться, е пiдсумковими.
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ЗГi:но З навчапьними планами з предметiв, з яких проводяться iспити
:;.l"lf,Н\ЮТЬСя випускнi роботи), пiдсумкова оцiнка виставляеться

:: lа],IенацiЙною KoMicieTo (художнъою радою) на пiдставi оцiнок за piK та
:1 li},{енацiЙних оцiнок (оцiнок за випускнi роботи).

ОЦiшса за piK з предметiв навчапьного плану виставляеться не пiзнiше нiж
щЬ до закiнчення навчапьного року.

Пiдсуллкова оцiнка може бу." змiнена рiшенням педагогiчноi ради.

3.1З. Питання, пов'язанi iз звiльненням yrHiB вiд здачi iспитiв або

-еDенесенням ix cTpoKiB, вирiшуються директором Закладу на пiдотавi подання
з _:.тi_-тенъ (вiддiлiв) за наявностi вiдповiдних документiв.

З.|4. Гfuтання щодо переведення учнiв до наступного класу, призначення
ПОВЮРних перевiдних кQнтрольнlа< заходiв у зв'язку з невиконанням
ПРОIРаIчIЕих Вимог, призначення TepMiHy здачi матерiагry з гrредметiв,
ПРОграп4ами яких контрольнi заходи не передбаченi, з€lлишенЕя на повторний
piK навчання та викJIючення iз Закладу (.rри yMoBi систематичного невиконаннrI
ЕаВчапьних планiв та програм), видачi свiдоцтв вигryскникЕlIчI вирiшryються
педагогiчною радою та затверджуються наказ€lми директора Заклqду.

Повторнi перездачi повиннi бути завершенi, ж цравило, до 20 вересня
наgтупного навчапьного року.

3.15. Випускникам Заr<ла,щr, якi в установJIеному порядку скл€tпи вигryскнi
iсшlти (виконали вигryскнi роботи), видаеться док)rмент про позашкiльну
ocBiry. Зразки документiв про позашкiльну ocBiry затвердженi накЕ}зом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украr'ни вiд |2.07.2001 Jф 510 (зi змiнадци вiд
12.08.2009 Ns 746). Виготовлення документiв про позашкiльну ocBiry
здiйснюеться за pil(yнoк коштiв мiсцевого бюджету.

i

3.16. Учням, якi хворiли пiд час випускних iспитiв, цри yмoвi повного
виконання навчапьних планiв та програм, видаеться документ цро позашкiльну
ocBiTy на пiдставi рiчних оцiнок, а для вигцrскникiв художньоi цIколи
(художнього вiддiлення закладу мистецтв) - за умови виконаЕня вигryскноi
роботи. ]

:i ],

З.17, Учням Виtý/скних класiв, якi не викон€L11и у повному обсязi
навч€lльнi плани та прогр€}N[и, видаеться довiдка про навчання в Закладi. Дпя
одержанЕя документа про,, позашкiльну ocBiTy цим )лtням надаеться право
повторного iспит5r (iспитiв}. Учням художнъоТ школи (художнъого вiддiлення
закладу мистецтв) в разi невиконання випускноi роботи Еадаеться право
довиконати цю роботу.

3.18. Учнi, якi маютъ високi досягнення (10-12 балiв) у вивченнi Bcix
предметiв за вiдповiдний навч€lпьний piK, нагороджуютъся похвЕtльним листом
<<За високi досягнення у навчаннi>>.
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рiшеrпrя про заохоченЕя приймшоться педагогiчною радою за поданням
вilцiлgш або вiддiлiв.

3.19. За рiшеНням керiвника Закладу виключеНЕЯ }лIня може проводитися
при не BHeceHHi плати за навчаннrI протягоМ двох мiсяцiв, у групах
самоокупностi - одного мiсяця вiдповiдно до норМативно-правових aKTiB. 

-

з-20. Навчально-виховний процес у Закладi е вiлъним вiд втрrIання
полiтлтчних партiй, громадських, релiгiйних органiзацiй.

4. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчалъно-вlD(овного процесу в Закладi е:
- учнi;
- директор, заступники директора;
- викладачi, концертмейстери;
- бiблiотекарi, спецiагriсти, заIýленi до навчапьно-виховного процесу;
- батьки або особи, якi ik замiнюrотъ;
- представники пlдприемств, установ та органiзацiй, якi беруть ylacTb у

навч€Lпьно-виховному процесi.

4.2. Учнi Закладу мають гарантоване державою право на:
- здобуТтя позаШкiльноi мистецьКоТ освiтИ вiдповiдно до ik здiбностей,

обдарувань, уподобань та iHTepeciB;
- добровiльний вибiр Закладу та i{авчання певним видам мистецтв;- навчання декiльком видам мистецтв або на декiлькох музичних

iHcTpyMeHTax;
- безпечнi й нешкiдливi умови навчання та працi;
- користування навчапьною базою Закладу;
- участЬ У конкурсах, оглядах, фестив€uIях, олiмпiадах, концертах,

виставк€lх тощо;
- повноцiннi за змiстом та тривzlJliстю заняття;
- вiльне вираження поглядiв, переконанъ;
- захист вiд будъ-якlос фор, експlryатацii, псrосiчного i. фiзичного

насильства вiд дiй педагогiчнrос та iHrrлor працiвникiв, якi поруш5поть_ik права,
принижують честъ i гiднiсть

4.з. Учнi користуються правом вIIутрiшньо шкiльного переведення та
переведешUI до iншого Закладу за H€UIBHocTi вiльних мiсцъ. Переведення
здiйснюються за нак€}зом директора.

4.4. Учнi Закладу зобов'язанi:
оволодiвати знаннrIми, вмiннями, практичними навичками;
пiдвищувати загальний культурний piBeHb;

- дотримуватися мораJIъно-етичних норм, бути дисциплiнованими;
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- брати посильну }п{асть у рiзних видах трудовоi дiяльностi;
- дбайливо ставитися до державного, |ромадського i особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту.

4.5. Трудовий колектиВ скJIадаютЬ працiвники, що перебувають у
трудовиХ вiдносинаХ iЗ ЗакладоМ. ОсновУ трудового колективу Закладу
скJIадzlютъ педагогiчнi працiвники.

4.6. У Закладi укJIадаеться колективний договiр мiж адмiнiстрацiею
Закладу та трудовим колективом.

4.7. Педагогiчним працiвником Закладу повинна бути особа з високими
мораJIьними якостями, яка мас вищу педагогiчну або iншу фахову ocBiTy,
належниЙ piBeHb професiйноi пiдготовки, здiйснюе педагогiчну дiяпьнiсть,
забезпечуе результативнiсть та якiсть свосi роботи, фiзичний та психiчний стан
здоров'Я якоI дозволяе виконуватИ професiйнi обов'язки в Закладi.
педагогiчним гlрацiвником Закладу може бути також народний умiлецъ з
високими морЕlпьними якостями за умови забезпечення належноI
результативностi навч€lльно - виховного процесу.

i

4.8. Педагогiчнi працiвники Закп4ду мЕlють право на:
- внесеннЯ керiвництвУ Зшrл4щr та органаNI управлiння культурою

ПРОПОЗИЦiЙ ЩОДО ПОлiпшення навч€lJIьно-виховного процесу, подання на
розгляд керiвництву Заклаry та педагогiчнот ради пропозицiй про мор€tльне та
матерiальне заохочення ylHiB, застос)rвання стягнень до тих, хто порушуе
правила внутрiшнього трудового розпорядку, що дiютъ у Закладi;

- вибiр форпл пiдвищення педагогiчноТ квалiфiкацii;
-)л{астЪ У роботi методиIIних об'еднань, НаРаД, зборiв, у заход€lх,

пов'язаних з органiзацiею навчЕlJIьно-виховноi роботи;
-ВИбiР педагогiчно обЦрунтованих форм, методiв, засобiв роботи з

rIнями;
- захист професiйноi честi, гiдностi вiдповiдно до законодавства;
- СОЦiальне та матерiальIIе заохочення за досягненЕя вагомих результатiв

у виконаннi покладених на HlD( завдань;
- об?еднання у професiftri спiлки, )EIacTb в iншюс об'еднаннях громадян,

дiялънiсть яких не заборонена законодавством.

4.9. Педагогiчнi гrрацiвники зобов'язанi :

- виконувати навчаlIънi плани та проIр€tми;
- НаДаВати ЗнанIuI, формувати вмiння i навички диференцiЙовано,

вiдповiдно до iндивiдуапьних можливостей, iHTepeciB, нахилiв, здiбностей
y"rHiB;

- сприяти розвитковi iнтелектуаlIьних i творчих здiбностей учнiв
вiдповiдно до ix задаткiв та запитiв, а також збереженню здоров'я;
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- здiйснювати педагогiчний контроль за дотриманням )чнями мор€lлъно-
етичних норм поведiнки, дисциплiнарних вимог;

- дотримуватися педагогiчнот етики, поважати гiднiсть r{ня, з€tхищати
його вiд будь-яких форм фiзичного, психiчного насильства, виховувати своею
дiяльнiстrо поваry до принципiв загальнолюдськоi моралi;

- берегтИ здоров'Я 1..rHiB, захищати ix iнтереси, пропаryвати здоровий
спосiб життя;

- виховУватИ поваry до батьКiв, жiнки, старших за BiKoM, До народних
традицiй та звичаiъl д}ховних i культурних надбань украiнсъкого народу;

- виховувати особистим прикJIадом i настановами поваry до державноi
символiки, принципiв загальIIоJIюдськоI моралi;

- постiйНо пiдвиЩуватИ гlрофесiЙшлй piBeнb, педагогiчну майстернiсть,
з€г€rльЕу i полiтичну культуру;

- проводити роботУ ДJIя заrгученЕя дiтей та юнацтва до занятъ мистецтвом;
- вести докуменТацiю, пов'язаtцr З виконаЕЕям посадових обов'язкiв

(журнали, плани роботи тощо);
-дотримУватися вимог Статуry Закладу, викоIIувати правила

внугрiшнъого трудового розпоряд(у та посадовi обов' язки;
- брати }п{асть у роботi педагогiчноi ради, методичних об'еднань,

вiддiленЬ, вiддiлiв, нарад, зборiв, У з€lходах, пов'язаних з органiзацiею
нulвч€tпьно-виховноi роботи;

- викоНуватИ нак€LзИ i розпоРядженнЯ керiвникiв Закладу, органiв
мlсцевоГо с€IмовРядуваннЯ, до сфеРи управлiнrrя яких н€UIежить Заклад.

- контролювати своечасне надходженнrI батькiвськоi плати за навчанЕя;
- за рiшенням адмiнiстрацii, ВIlD(ОДИТи на замiну вiдсутнього

педагогiчного гдрацiвника;
- у канiкулярнi днi, що не збiгаються з тарифною вiдпусткою, педагогiчнi

працiвники можуть поза методичною роботоlо, заIцлатися до 1..racTi у
пiдготовцi школи до нового навчаJIьного року.

4. 10. Викладачi; конщертМейстерИ ЗакладУ працюють вiдповiдно до
розкJIадУ занrIтъ, затвердженого директороМ або засч/пником директора з
навч€lпьно-виховноТ рботи.

4.||. Педагогiчнi прачiвники Заклалу пiдлягають атестацii, як правило,
один раз на п'ятъ poKiB, вiдповiдно до чинного законодавства.

4.|2. ОбСяг педагогiчного навантаження педагогiчних працiвникiв
ЗаКЛаДУ Встановлюетъся керiвником згiдно iз чинним законодавством.

ПеРеРозподiл педагогiчного навантаження протягом навчапьного року
МОЖЛИВИЙ У Разi змiни кiлькостi годин за окремими навч€uIьЕими програмами,
ЩО ПеРеДбачасться навчztльним планом, у разi вибуття або зарахування yrHiB
ПРОТягом навч€lльного року або за rтисъмовою згодою педагогiчного працiвника
з додержаннrIм законодавства УкраiЪи про працю.
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Перерозподiл педагогiчного навантаження
або зарахуванням учнiв протягом навчального
Закладу.

у Закладi у зв'язку з вибуттям
року здiйснюетъся керiвником

працiвникiв вiд
передбачених

оплата працi працiвникiв Закладу здiйснюеться вiдповiдно донорматиВно-правОвих aKTiB Кабiнету MiHicTpiB УщраiЪи, центраJIьного органу
виконавчоi влади в гагrузi освiти, MiHicTepcTBa кульiур" УкраЙ.

4.|з.
виконаннrI

Не догtускаеться вiдволiкання педагогiчних
професiйних обов'язкiв, KpiM випадкiв,

законодавством.

4.14. Батьки учнiв та особи, якi rx замirrrоютъ, м€tють право:
- обиратИ i бутИ обралпамИ до батъкiвських KoMiTeTiB та органiв

цромадського самоврядування закJIаю/ за ik наявностi;
- звертатися до органiв управлirrrrя культурою, керiвникiв Закладу та

оргапriв громадського с{lмовряд.в€lння цъого Закладу . -.r"ru"" 
навчанIIя та

вID(овання дiтей;
- братИ }лIастЬ У за)(ода)q сцрямованlD( на полiпшення органiзацii

нz}вчzlпьНо-виховНого проЦесу та змirцrенНя матерiапьно-теХнiчноi бази Зашrаду;- захищати законнi iнтереси учнiв в органах цромадського
самоврядування Закпаду та у вi.щlовiдrш< державних, судових органах.

5. упрАвлIння зАклАдом

5.1. КерiвництвО Закладом здiйснюе директор, яким може бути тiльки
громадяНин УкраiЪи, що мае вищу фахову ocBiTy i отаж педагогiчноi; роботи не
менш як три роки,
культури в порядку,

успiшно пройшов пiдготовку та атестацiю керiвних кадрiв
встановЛеномУ MiHicTepcTBoM культури Украihи.

5.2. [иректор, 1З€LСТ}ПНИк директора
цризначаються на посади та звiльняються
гуrианiтарноТ полiтики ЩнiпровськоI мiсъкоi
Украiни.

з навчалъноi роботи Закладу
з посад наказом департаменту

ради вiдповiдно до законодавства

5.3. Щиректор Закл4ду:
- здiйснюе керiвництво колективом;
- признача€ на посади та звiлъняе з посад працiвникiв Закладу;
- створюе належнi умови для пiдвищенЕя фахового рiвня працiвникiв;- органiзовуе навчаJIъно-вrдсовний процес, забезпечуе контролъ за

викон€tнням навчальних планiв i програl,r, якiстю знань, умiнъ та навичок ylHiB;
- створюе належнi умовИ длЯ здобуття учнями початковоi спецiальноi

мистецькоi освiти;
- додержуеться умов Колективного договору;

забезпечуе дотрим€lння вимог щодо охорони дитинств4 caHiTapHo-
гiгiенiчних та протипожежнlD( цорм, технiки безпеки;
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_ розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштадли Закладr, е
розпорядником кредитiв ;

- органlзовуе виконання кошторису доходiв i видаткiв Закладу, уклада€
угоди з юридшIними та фiзичними особами;

- встановлюе надбавки, доплати, премiт та надае матерiальну допомоry
пршдiвникам Закладу вiдповiдно до законодавства;

- представляе Заклад в ycix гriдприемствах, установах та оргапiзацiлt i
вiдповiдае перед засновником за результати дiяльностi Зашаду;

- дае дозвiЛ на участЬ дiячiВ науки, культури, членiв творчих спiлок,
працiвникiв культурно-просвiтницьких закладiв, пiдприемств, установ та
органiзацiй, iнших юридичних або фiзичних осiб у навчалъно-виховному
процесi;

- забезпечуе право учнiв на з€lхист вiд будь-яких форм фiзичного або
псшсiчного насильства;

- вида€ у межаХ своеi компетеrщii накаЗи та розПорядження i контролюе ix
викон€lнЕя;

- застосОвуе захоДи заохоЧеннЯ та дисциплiнарнi стягЕення до працiвникiв
Закладу;

- затверджу€ посадовi обов'язки гrрацiвникiв Закладу.

5.4. Щиректор Заклqд5r е головою педагогiчноi Ради - постiйно дiючого
колегiального оргаIту управлil*lя Зашrадом.

за вiдсугностi директора обов'язки голови виконуе заступник директора з
навчапьно - виховноi роботи.

обов'язки секретаря педагогiчноi ради виконуе один з викJIадачiв, який
обираеться строком на один piK.

5.5. Педагогiчна рада об'сднуе педагогiчних працiвникiв Закладу i
створюеться з метою розвитку та вдоскон€Lпення IIавч€lльно-виховного процесу,
пiдвищення професiйнот майстерностi та творчого зростання .r.дч.оii""оiо
колективу.

5.б. Педагогiчна рада Закладу:
- розглядае план навч€lJIьно-виховноТ i
- обговорюе заходи, якi забезпеч}тоть

методичноi роботи Закладу;
високий piBeHb навчЕшьно-виховноТ

- розглядае плани заходiв виконання
документiв, якi визначають органiзацiю та змiст

1нструктивних, методичних
Еавч€Llrьно-виховноТ роботи

педагогiчних кадрiв,
науки та передового

Закл4ду;
- визначае заходи пiдвищення

упровадження в навчulльно-виховний процес досягнень
педагогiчного досвiду;

квалiфiкацii

i методичноiроботи;
- засJýD(овуе та обговорюе доповiдi, звiти керiвника Закладу, його

заступникiв, керiвникiв вiддiлень, вiдлiлiв та оIiремих викJIадачiв щодо стаЕу
навчалъно-виховноi i методичноi роботи в Закладi;
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- приймае рiшення про видачу свiдоцтв
переведеННЯ 1..rHiB у наступний кJIас, з€}лишення на
цризначення переiспитiв, викJIюченн;I 1^lHiB iз
похв€tпьними листами;

- обговорюе заходи, пов'язанi з
порядок i строки проведення вступних
всryпникiв;

- порушУ€ клопоТаннЯ про заохОченIUt педагогiчних црацiвникiв Закладу;
- вирiшуе iншi питання навчЕ}пьно-виховноI роботи Закладу.

5.7. РобОта педагОгiчноТ РадИ проводиТься вiдповiдно до потреб Закладу.
Обов'язКовиМ е провеДеннЯ засiданЬ педагогiЧноi радИ на почато* ,u кiнець
нЕlвч€}лъного року, а також пiсля кожноi навч€tJIьноi чвертi.

про закiнчення Закладу,
. повторний piK навчання,

Закладr, нагородженнrI

проведенням набору учнiв, визначае
iспитiв, прослуховувань, вимоги до

5.8. ОрганоМ громадсЬкого самоврядування Закладу е загальнi збори
трудового колективу.

кiлькiсть членiв Р4ди Закпаду визначаеться загалъними
трудового колективу.

зборами

ЩО складУ РадИ Закладу делеryються завiдуючi вiддiленъ, вiддiлiв,
предстаВникИ |ромадсЬких оргаНiзацiЙ та керiвництва Закладу.

засiдання ради е правочинним, якщо в ньому бере )частъ не менше 2lз ti
членiв. Рiшення приймаються бiльшiстrо голосiв присутнiх на засiданнi членiв
ради. Рiшення ради мають рекомендацiйний характер. Засiдання Ради
оформлюються протоколами.

5.10. У Закладi, за рiшеннrtм загаJIъних зборiв або рqди Закладу, MoxýlTb
створюватисъ i дiяти наглядова та пiк.гrуваJIьна рада, }.'rHiBcbK ий та батькiвський
комiтети, а також KoMiciT, асоцiацii тощо.

5.11. КерiвниК ЗакладУ не зобов'язаниЙ виконувати рiшення органiв
громадсЬкогО саNIовряДування, якщО воIIИ суперечать чинному законодавству,
норматиВно-правОвим актulм YKpai'mr, ПолоЖенню про початковi спецiа.гliзованi
мистецькi навчальнi заклади системи MiHicTepcTBa культури Украiъи та цьому
Стаryту.

i

5.I2. За НЙВНОСтi не менше трьох викJIадачiв з одного виду мистецтв
(СПОРiдненIо( iHcTpyMeHTiB) у Закладi можуть створюватись вiддiлення, вiддiли,
керiвники яких затверджуються наказом директора Закладу.

ВiДДiЛеННЯ, вiддiли сприяють органiзацiТ навч€tльно-виховного процесу,
пiдвищеНню якостi викладаннrI, виконавськоi та педагогiчноi майстерностi,
виконанню рiшень педагогiчноI ради, навч€lльнrос планiв та процрам.
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б. ФIНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ ТА
MATEPIAльHO-TEXHI.IHA БАзА зжлАду

6.1. Фiнансово-господарська дiяльнiсть Закладу провадиться вiдповiдно
до законодавства та цъого Статуту.

майно Закладу е комун€tпьною власнiстю територiальноi громади MicTa i
закрiпlлоеться за ним на правах оперативного управлiння.
_ органом управлiння майном Закладу е виконавчий орган Micbkoi ради,

вi,щrовiдно до розподiлу повноважень.
вiдчуження та списаннrI основних засобiв та майна, Що е у комунальнiй

впасносТi теритОрiальноi громади MicTa Щнiпра i закрiпленi за Закладом,
здiйснюеться у порядку, встановлеЕому чинним законодавством.

6.2. Фiнансування Закладу здiйснюеться за рахунок коштiв мiського
бюджету та плати за навчання yrHiB.

основнИм джереЛом фiнаНсуваннЯ ЗакладУ е кошти мiського бюджету.
Бюджетнi кошти спрямов}.ються на виконаннlI навчЕUIьних планiв у

повному обсязi, матерiальнi витрати. пов'язанi з виховною роботою, пiдготовку
та переПiдготовкУ кадрiв, оплату працi, збереження i змiцненнrl матерiально-
технiчноi бази, соцiальний захист та матерiальне стимулювання трудового
колективу.

ФiнансуВаннЯ ЗакладУ може здiйснюватися також за рахунок додаткових
Jжерел фiнансуваннrl, не заборонених законодавством.

БюджетНе фiнансуваннrl Закладу не може зменшуватися або припинятися
у разi н€Lявностi у закладу додаткових джерел фiнансування.

БюджетНi асигнуВаннЯ на здiйсНення дiяльностi Закладу та позабюджетнi
кошти не пiдлягають вилу{енню, kpiM випадкiв, передбачених чинним
законодавством УкраIни, i використовуютъся виключно за призначенням.

6.3. Розрахунок навчаJIьних годин по Закладу складаетъся на плановий
контингент )"rHiB, установлений наказом ,щепартаменту вiдповiдно до Робочих
гrланiв, за якими працю€ Заклqд.

Основою розрахунку фонду заробiтноi плати е:
- штатний розпис;- тарифiкацiйниЙ список, щО складаеться за розрa>(унком середньоТ

педагогiчноi ставки, помноженоi на кiлькiсть педагогiчних ставок за
розрахунком навч€IJIънID( годин;

- надбавки, доппати та пiдвищення за тарифiкацiею;
- заохочУвалънi виплати згiдно з можливостями мiського бюджеry;- сума грошовоi винагороди, матерiалъноi допомоги у розмiрах,

визначених статтею 57 ЗаконУ УкраiЪи <Про ocBiry>>, статтею 29 <Про
КУЛЬТУРУ> Та iншими нормативними актами Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи i
органу мiсцевого сап,IоврядуванIIя.

- формувати штатний розпис та подавати його на затвердження до
,Щепартаменту;
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- самостiйно визначати потреби в матерi€lлъно-технiчних ресурсах i
надавати пропозицii до ,,Щепартаменту щодо придбання ix в межах фондiв,
Еаданих головним розпорядником коштiв та за рa>(унок iнших джерел
фiнансування, не заборонених чинним законOдавством.

6.4. Розмiр ппати за навчання )..rHiB встановлюеться адмiнiстрацiею
Закладу в порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB Украiни за погодженням з

.Щепартаментом.
.Щiти з багатодiтних сiмей, дiти iз ма.позабезпечених сiмей, дiти-iнвалiди,

дiти-сироти i дiти, позбавленi батъкiвського пiклування, здобувають
ц9заттткiльну ocBiTy безоплатно.

,Щодатковi пiльги з плати за навчання визначаютъся рiшенням оргаЕу
мiсцевого с€лNIоврядування.

6.5. ,.Щодатковими джерелами формування коштiв Закладу е:

- кошти, отриманi за надання платних послуг вiдповiдно до Перелiку
платних послуг, якi можуть надаватися державними Еавч€шьними закладами,
затвердженого Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 27.08.2010 j\b 79б
(зi змiнами), Порядку надання платних ocBiTHix послуг державними та
комунЕrльними навчЕLпьними закладами та Порядку надання iнших платних
послуг державними та комун€rпьними навч€Lпьними закладами (да_rri - Порядок),
затверджених спiльним наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи,
MiHicTepqTBa економiки УщраiЪи та MiHicTepcTBa фiнансiв УI9аiни вiд
2З.07.2010 NЬ 7Зб19021758 i зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
30.11.2010 за Ns ||96l|849|;

- кошти ryMaHiTapHoT допомоги;
- добровiльнi грошовi внески, матерiальнi цiнностi пiдприемств, установ,

органiзацiй та oKpeMlD( цромадян;
- кредити банкiв;
- iншi надходження.
Кошти, отриманi ЗакладомКошти, отримrlн1 5акладом з додаткових джерел фlнансува]

використовуються для провадженнrI дiяльностi, передбаченоI цим Статутом.
фiнансування,

Розмiр оплати за надання платних послуг визначаеться Закладом
самостiйно, вiдповiдно до Порядку.

Установлення для Закладу у будь-якiй формi планових завдань з надання
IIлатних послуг не дозволяеться.

Заклад може самостiйно здiйснювати в установленому порядку
одержання й розподiл ryманiтарноi допомоги (iншоi благодiйноi допомоги) вiд
вiтчизняних та зарубiжних фiзичних i юридиlIних осiб.

б.б. Заклад е бюджетною неприбутковою органiзацiею.

Щоходл Закладу у виглядi коштiв, матерiалъних цiнностей та
нематерiапъних активiв, одержаних Закладом вiд здiйснення або на здiйснення
дiяльностi, передбаченоi цим Статутом, звiльняються вiд оподаткування.
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6.7. Заклад у процесi провадження фiнансово-господарськоI дiяльностi

ма€ право:
- самостiйно розПоряджатися кошт€}IчIи, одержаними вlд господарсько1 та

iншоТ дiяльностi вiдповiдно до цъого Статугу;
- користуватися безоплатно земельними дiлянками, на яких BlH

розташовании;- розвивати впасну матерiаrrъну б*у;

установленому чинним законодавством порядку

неПриДаТниМи; 
.' *.lftIдс.т\r*ятIiся та позпоDяд; - вiДповiДно До-володiти,корисТУВжИсЯТароЗЦоряДжатисяМаиноМ

законодавства та цъого Статуry;
- виконУватИ iншi дii, що не суперечать законОдавствУ та цьому Статуту,

. Матерiалъно-Технiчна база закладУ вкJIючае примiщення, обладнання,

засоби зв'язку, земельнi дiляrпм, рухоме i нерухоме майно, що перебувае у його

користуВаннi' 
rпеýЕтя навqаJтьн| тницъкоi роботиЩля гlроведенЕя навчаJIъIIо-вID(овноi та культурно-просв1,

закладу надаються у користув€шItя кулътурнi та iншi закла,ди безоплатно або на

пiльгових yмoBtlx. Порялок надання зазначених

визначаеться органами мiсцевого самоврядуванIuI

законодавства.

- списувати з балансу в

необоротнi активи, яd стаIIи

об'ектiв у користуваннrI
вiдповiдно до чинного

б.8. Майно Закла,щr може вилг{атися Засновником лише за умови
под€шьшого використання цього майна та коштiв, отриманих вiд його

реа.пiзацii, н8 розвиток позашкiлъноi мистецькоi освiти в порядIry,

встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи,

6.9. Збитки, завданi Закл4ду внаслiдок порушення майновIо< црав

юридшшими та фiзичними особами, вiдшкодовуються вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни.

б.10. Кошти мiсцевого бюджету на утрим€lння Закладу, батъкiвська плата

за навчання 1"rHiB, кошти за надання платних послУГ, КОШТИ, ЩО НаДХОДЯТЬ З

iншиХ джерел, перерil(Овуються та зберiгЕtютъся на рахунках Зшсладу. Ведення

бухгалтерського облiку здiйсrтоеться саI\dостiйно,

6.11. Ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiТностi у Закладi

здiйснюетъся У порядку, визначеному нормативно-правовими актами,

6.|2. Заклад, вiдповiдНо до чинного законодавства Украi'ни, користуеться

землею, iншими природними ресурсами i несе вiдповiдальнiстъ за дотриманЕя

вимог та норм ik охорони.
]]

6.13. Вiдносини Закладу з юридичними та фiзичними особами

здiйснюютъся на ocHoBi договорiв

--l
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7. дlяльнIсть зАклАду у рАмкАх
МIЖНАРОДНОГО СПIВРОБIТНИЦТВА

7.1. Заклод, зо HarIBHocTi належноi матерiально-технiчноi та соцiЕtпьно-
культурноi бази, вJIасних фiнансових коштiв, мае право провоДиТи
мiжнародний }"rнiвський та педагогiчний обмiн у рамках ocBiTHix, культурних
процрам, проектiв, брати у{асть у rvriхснародних заход€lх.

7.2. Заклад ма€ право укладати угоди про спiвробiтництво, встановлювати
гlрямi зв'язки з органами управлiння культурою, освiтою, навч€lпьЕими
закJIадами, науковI,Iми установulIчIи, пiдприемстваIчIи, органiзацiями,
громадськими об'едншrнями iншос lqpаiЪ у встановленому законодавством
порядку.

8. дЕржАвниЙ контроль зА дlяльнIстю зАклАду

8.1. Щержавний контроль за дiяльнiстю Закладу здiйснтоють MiHicTepcTBo
освiти i науки Ук.раihи, IVIiHicTepcTBo культури УкраiЪи, Власник чи

уповновzDкений ним орг€lн та iншi органи у встановленому закоЕодавством
порядку.

8.2. Основною формою державного контролю за дiяльнiстю Заклqду е

державна атестацiя Закладу, яка проводиться не рiдше нiж один раз на 10 poKiB

у порядку, встановленому MiHicTepcTBoM кулътури Украiни.

9. умови рЕоргАнIзАцIi тА лIквцАцri здклАду

9.1. Припинення дiяльностi Закладу здiйсrrrоеться шляхом його лiквiдацii
чи реорганiзацiТ (злитгя, приеднання, подiлу, перетворення ).

9.2. Заклад лiквiщlеться вiдповiдно до чинного законодавства:
- за рiшенням Влосника;
- за рiшенням суду у випадках, передбаченlD( чинним законодавством

УкраТни.
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9.3. Пiд час реорганiзацii (лiквiдацii) Закладу працiвникам,
звiльненню, гараЕтуеться збереження ik прав вiдповiдно
законодавства Украiни.

пiдлягають
трудового

9.4. Пiд час перетворення одного ЗакладУ на iнший до ЗашlадУ, що виник,переходять Bci майновi права та обов'я.о".rо.r.редника.

9,5, Лiквiдацiя Закладу здiйснюетъся лiквiдацiйною комiсiею, якастворюеться орг€lном, що прийняв рiшення про лiквiдацiю.

9,6, У разi припинення дiялъностi Закладу / в резулътатi його лiквiдацiт,злиття, подiлу, приеднання або перетворення/ активи, якi за.rrишаютъся пiсля
розрасункiв з бюджетоМ IIJIенами трудового колективу i задоволенЕяпретензiЙ кредиторiв, передаються однiИ або кiлъкоЙ неприбутковиморганiзацiям вiдповiдного виду або зараховуютъся до бюджету.
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