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Цей Статут € новою редакщею Статуту М1СЫЮГО КОМУНАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ «ДНШРОПЕТРОВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ

ШКОЛА № 2», прийнятого Дншропетровською мюькою радою 
у комунальну власнють територ1ально1 громади мюта 

Дншропетровська 27.11.1991, зареестрованого виконавчим 
комггетом ДншропетровськоУ мюько’1 ради 26.11.1992.

1. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. М1СБКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ 
«ДШ ПРОВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖ НЯ Ш КОЛА № 2» (даш -  Заклад), е 
початковим спещал1зованим мистецьким навчальним закладом, початковою

; ланкою спещально'1 мистецько! осв1ти, належить до системи позаниально1
! * oceiTH Мшютерства культури Укра’ши.

Заклад заснований на комунальнш форм1 власност1 i у  вщповщноеи до 
частини друго1 статп 18 Закону Укра'ши «Про осв1ту» мае статус державного 
закладу осв1ти.

1.2. Засновником i власником Закладу е територ1альна громада м1ста
Дн1пра в oco6i Дншровсько!' MicbKOi ради, СДРПОУ 26510514 (дал1 - Власник), 
м1сцезнаходження: просп. Дмитра Яворницького, буд. 75,
м. Дншро, 49070, Украша.

1.3. Департамент гуманитарно!' пол1тики Дн1провсько1 mIclkoi ради (дал1 -  
Департамент) е органом, до сфери управлшня якого входить Заклад, виконуе 
функцн органу управл1ння д1яльн1стю в межах та обсягах, визначених 
Положениям про Департамент та е представником Власника зпдно i3 Законом 
Укра'ши «Про мюцеве самовр^ування в Укра’пп», 1ншими законодавчими 
актами Укра’ши та р1шеннями представника Власника.

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

1.5. Заклад у  сво'ш д1яльност1 керуеться Конститущею УкраУни, законами 
Укра'ши «Про освггу», «Про позашкшьну освтгу», «Про культуру», актами 
Президента Укра'ши, Кабшету MiHicTpie Укра'ши, наказами Мшютерства осв1ти 
та науки Укра’ши, Мшютерства культури Укра'ши, р1шеннями м1сцевих оргашв 
виконавчо! влади та орган1в мюцевого самоврядування, а також Положениям 
про початковий спещал1зований мистецький навчальний заклад (школу 
естетичного виховання), затвердженим наказом Мшютерства культури i 
мистецтв Укра'ши вщ 06.08.2001 № 523 (з1 змшами), зареестрованим в 
М1н1стерств1 юстицп Укра'ши 10.09.2001 № 803/5994 i цим Статутом.
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1.6. Закяад надас державш гаранта естетичного виховання через 
дрмушш II до нздбань впчизняноТ i свгговоУ культури, готуе шдГрунтя для 
я в т ъ  художньою творчйгпо, а для найбшып обдарованих учшв - до выбору 
црофеси в галуз1 культури та мистецтва, е закладом освгги галуз1 культури i 
■вое вщповщальшсть перед сусшльством i державою за вщповщшсть обраних 
форм оргатзащУ навчально-виховного процесу вжовим, психоф1зюлопчним 
оообливостям учшв, яюсне засвоення ними змюту мистецысоУ освгги з 
урохуванням Ух шдивщуальних можливостей.

1.7. Мова навчання у заклад1 визначаеться Конститущею УкраУни i 
шдповщним Законом Украши.

1.8. Заклад е юридичною особою, мае власне найменування, мае 
юдокремлене майно, самостшний баланс, рахунки в банювських установах,

* печатку 3i своею назвою, кутовий та шший штампы 3i своУм найменуванням та 
кодом СДРПОУ, бланки та mini рекв1зити, д1е за принципом поеднання 
бюджетного фшансування та господарського розрахунку.

1.9. Повна та скорочена назва Закладу:

повна назва: М1СБКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ
«ДШПРОВСЬКА ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ Ш КОЛА № 2»

скорочена назва: МКЗК «ДЦХШ № 2».

1.10. Мюцезнаходження та юридична адреса Закладу: вул. Беляева, 20, 
м. Дюпре, 49080, УкраУна.

2. МЕТА, ООНОВВД. ЗАВ ДАНИЯ IНАПРЯМИ 
Д1ЯЛЫЮСТ1 ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно- 
просв1тницьку роботу.

2.2. Основными завданнями Закладу е:
- виховання громадянина Украши;
- вшьний розвиток особистоси, виховання поваги до народных звичаУв, 

традицш, нацюнальних цшностей украУнського народу, а також шших нащй i 
народ1в; виховання в учшв поваги до КонститущУ УкраУни, патрютизму, любов1 
до Украши, прав i свобод людини та громадянина, почуття власноУ гщностц

- естетичне виховання дггей та юнацтва - прюритетний напрямок 
розвитку культури УкраУни;

- навчання д1тей та юнацтва р1зних видов мистецтва;
- створення умов для творчого, штелектуального i духовного розвитку;

1г •.
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- задоволення потреб у професшному самовизначенш i творчш 
самореашзащ1;

- пошук та залучення до навчання зд1бних, обдарованих i талановитих 
детей та молодо розвиток i пщтримка Yx зд1бностей, талаипв i обдарувань;

- задоволення духовних та естетичних потреб громадян.

2.3. Структура Закладу та и пщроздшв визначаються адмшютращею 
самостшно. 3 метою виконання завдань, що стоять перед Закладом, та 
забезпечення найбшын сприятливих умов для розвитку iHTepeciB i зд1бностей 
учшв можуть створюватися pi3Hi вщдшення (музичне, художне, хореограф1чне, 
театральне, хорове, естрадне тощо) та (або) вщдши (фортешанний, народных 
шструмент1в, струнно-смичкових шструмеетпв, духових та ударних 
шструмешпв, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва,

* скульптуры, лшлення, класичного танцю, народного танцю, бального танцю 
тощо).

2.4. Заклад мае право створювати, за погодженням з Департаментом, pi3Hi 
структуры! пщроздши, що працюють на засадах самоокупностт

Положения структурного пщроздшу розробляються Закладом 
самостшно, затверджуються кер1вником Закладу та погоджуються з 
Департаментом. Навчальн1 плани, програми, напрямки робота, наповнювашсть 
груп, вш, po3Mip плати за навчання визначаються та затверджуються 
кер!вником Закладу.

Штатный розпис та тариф1кац1йн! списки структурного пщроздшу на 
засадах самоокупност1 розробляються Закладом та подаються на затвердження 
до Департаменту.

2.5. Заклад може мати ф1яй  ̂ Р1шення про створёння фшш приймаеться 
Закладом шсля погодження з органами мюцевого самоврядування питань про 
буд1вництво або надання примщення, забезпечення ф1нансування, 
обладнанням тощо.

2.6. Заклад може входите до складу навчально-виховних комплекшв, 
навчально-виховних об’еднань з дошкшьними, загальноосв1тн1ми та !ншими 
навчальними закладами, створювати acoqianii та шпп орган!зац1йн1 структуры 
за погодженням з органами мюцевого самоврядування.

2.7. При наявност! висококвал1ф1кованих кадр1в, належних матер1ально- 
техшчних умов, Заклад може оргашзовувати проведения на свош навчально- 
виховн1й баз1 педагопчио"! практики студенев вищих мистецьких навчальних 
заклад1в. Для подалыного розвитку iHTepeciB i нахил!в учшв, пщтримки ix 
профес1йних навичок Заклад, за умови дотримання правил охорони пращ й 
техшки безпеки, може оргашзовувати виконання замовлень пщприемств, 
установ i орган!защй на виготовлення продукцп (виконання po6iT).
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2.8. Заклад може оргашзовувати роботу своУх структурних шдроздшв 
(клаав) у примщеннях загальноосвггшх, вищих навчальних заклад1в, 
щдприемств, оргашзацш вщповщно до укладених угод i3 зазначеними 
закладами та установами за погодженням з* Департаментом.

2.9. Заклад проводить методичну роботу, спрямовану на вдосконалення 
програм,.змюту, форм i метод1в навчання.

Вщдшення, вщцши проводять роботу з пщвищення квал1ф1кащУ 
педагопчних пращвниюв за напрямами д1яльностг Пщвищення квал1ф1кащУ 
може проводитись у форм1 KypciB, семшар1в, майстер-клас1в, вщкритих уроюв, 
шдготовки лекщй, доповщей, реферапв i за шшими оргашзацшними формами. 
Участь педагопчних пращвниюв у заходах пщвищення квал1ф1каци 
засв1дчуеться кер1вником Закладу i е пщставою для проведения атестаци.

Заклад може надавати методичну допомогу педагопчним колективам, 
навчальним закладам регюну, молод1жним, дитячим, громадським 
орган1зац1ям.

2.10. Заклад може оргашзовувати та проводити р1зномаштш конкурси, 
фестивал1, огляди творчоУ майстерносн та iHmi культурно-просв1тницью заходи 
за згодою Департаменту.

2.11. Право вступу до Закладу мають громадяни УкраУни. 1ноземщ та 
особи без громадянства, як1 перебувають в УкраУш на законних п1дставах, 
вступають до закладу в порядку, встановленому для громадян УкраУни.

2.12. Прийом учшв до Закладу може зд1йснюватися протягом навчального 
року як на безконкурснш ochobI, так i за конкурсом на пщстав1 заяви батьк1в 
або oci6, яю Ух зам1нюють. До* заяви батьк1в або oci6, яю Ух зам1нюють, 
додаеться довщка медичного закладу про вщсутшсть протипоказань до занять у 
Заклад1 та кошя свщоцтва про народження.

Порядок i строки проведения вступних icnHTiB, прослуховувань i вимоги 
до учн1в визначаються педагопчною радою Закладу. Зарахування на навчання 
проводиться наказом директора Закладу.

2.13. В1к вступниюв та термш навчання визначаються педагопчною
радою Закладу вщповщно до типових навчальних плашв i програм, 
затверджених М1н1стерством культури УкраУни, або обраних Закладом для 
оргашзащУ навчально-виховного процесу. ,

2.14. Документация Закладу, яка регламентуе оргашзащю та проведения 
навчально-виховного процесу, ведеться за зразками, затвердженими 
MmicrepCTBOM культури УкраУни.

2.15. Заклад подае статистичш звгги вщпов1дно до вимог оргашв 
дфжавноУ статистики.

' ¥  ■ ( "
- ' < ' С
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3. ОРГАН13АЦ1Я НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчальний piK у  Заклад1 починаеться 1 вересня.
Дата заюнчення навчального року, термши шкшьних кашкул 

иизначаються директором Закладу вщповщно до чинного законодавства.
Комплектування груп та шших творчих об'еднань здшснюеться у перюд з 

1 до 15 вересня, який вважаеться робочим часом викладача.
У  кашкулярш, вихщш, святков1 та неробоч1 дш Заклад може працювати 

за окремим планом, затвердженим директором Закладу.
Заклад створюе безпечн1 умови навчання, виховання та прац1.

3.2. Пщ час ешдемш, у зонах еколопчного лиха Заклад може працювати 
за особливим режимом робота, встановленим вщповщними органами

* виконавчо! влади або органами мюцевого самоврядування, який погоджуеться з 
органами саштарно-ешдемюлопчно!' служби.

3.3. Заклад працюе за р1чним планом робота.

3.4. Навчально-виховний процес у Заклад1 зд1йснюеться за типовими 
навчальними планами та програмами, затвердженими М1н1стерством культури 
Укра!ни, а також за навчальними планами та програмами, затвердженими 
Департаментом, що враховують особливост1 навчально-виховного процесу 
Закладу або за умови вщсутност1 типових.

3.5. Закладом можуть складатися експериментальн1 навчальн1 плани з
урахуванням вимог типових навчальних план1в. Запровадження
експериментальних навчальних плашв може здшснюватися виключно за 
сшльним р1шенням Мшютерства чсультури Украши та Академп педагопчних 
наук Украши. v

3.6» Навчально-виховний процес у  Заклад1 зд1йснюеться
диференцшовано, вщповщно до 1ндив1дуальних можливостей, inrepeciB, 
нахил1в, зд1бностей учн1в з урахуванням Тх в1ку, психоф1зичних особливостей 
та стану здоров’я.

Навчально-виховний процес поеднуе 1ндивщуальн1 i колективш форми 
робота, а саме:

- шдивщуальш та групов1 уроки, репетицЙ;
- перегляди навчальних робгг, вистави, огляди, конкурси, фестивал1, 

ошмп1ади, концерта, виставки, лекцй, бесщи, в1кторини, екскурсн;
- позаурочш заходи та iHnie.

3.7. Строки проведения контрольних заход1в (залшв, контрольних уроюв, 
ажадем1чних концерт1в, icnHTie, розгляд випускних робгг, перегляд випускних 
спектакл1в, тощо) визначаються в1ддшеннями або (та) в1ддшами Закладу.
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3.8: Основною формою навчально-виховно! робота е урок.
Тривалють одного уроку в Заклад1 визначаеться навчальними планами i 

програмами, за якими працюе Заклад, з урахуванням психоф1зюлопчного 
розвитку та допустимого навантаження - для р1зних вшових категорш i 
становить для учшв:

- в1ком вщ 5 до 6 poxie - 30 хвилин;
- в1ком вщ 6 до 7 роюв - 35 хвилин;
- старшого вшу - 45 хвилин.

Коротю перерви м1ж уроками е робочим часом педагопчного пращвника.
Кшьюсть, тривалють та послщовнють уроюв i коротких перерв м1ж ними 

визначаються розкладами, що затверджуються заступником директора з 
навчально-виховно!’ робота.

3.9. Вщволшання учшв на робота та заходи, що не пов'язаш з навчально- 
виховним процесом, за рахунок навчального часу, забороняеться, кр1м 
випадюв, передбачених ршеннями Кабшету M m icTpiB УкраУни.

ЗЛО. Середня наповнюванють груп у Заклад1 визначаеться типовими 
навчальними планами початкових спещал1зованих мистецьких навчальних 
заклад1в, затвердженими Мшютерством культури Укра’ши.

' Групи комплектуються залежно вщ профшю та можливостей оргашзащУ 
навчально-виховного процесу, виходячи i3 середньоУ наповнюваност! груп. 
Загальна к1льюсть груп не може перевищувати кшькост!, що визначена 
розрахунком педагопчних годин.

Нормативом для розрахунку педагопчних годин е навчальш плани, 
обран1 Закладом для орган1зацн навчального процесу. На основ! типових 
навчальних план1в кер1вник Закладу щор1чно розробляе робочий навчальний 
план з урахуванням специф1ки роботи та можливостей матер1ально-техшчно1 
бази Закладу та погоджуе з Департаментом. Робочий навчальний план е 
шдставою для розрахунку навчальних годин, за яким визначаеться кшьюсть 
ставок, необхщних для виконання державного стандарту в межах бюджетних 
призначень, передбачених Закладу на вщповщний навчальний рцс.

3.11. Для оц1нювання р1вня навчальних досягнень учн1в використовуеться 
12-бальна система, що затверджена наказом М1н1стерства культури i мистецтв 
УкраГни вщ 27.08.2001 № 554.

3.12. Оцшки р1вня навчальних досягнень учня за piK виставляються 
викпадачем на пщстав1 семестрового оц1нювання з урахуванням ощнок, 
одержаних п1д час контрольних заход1в. Оц1нки за piK з предмепв, з яких 
кпити не проводяться, е пщсумковими.

Згщно з навчальними планами з предмепв, з яких проводяться 1спити 
(инжонуються випускш роботи), п1дсумкова ощнка виставляеться 
екзаменацшною ком1с1ею (художньою радою) на пщстав1 ощнок за piK та 
екзаменацшних оцшок (оц1нок за випускн1 роботи).

t
' / г
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Оцшка за piK з предметов навчального плану виставляеться не ni3Hinie шж 
за 5 дшв до заюнчення навчального року. ’

Щдсумкова оцшка може бути змшена р тен н ям  педагопчноУ ради.

3.13. Питания, пов’язан1 i3 звшьненням учн1в в1д здач1 юпипв або 
перенесениям Ух строюв, вир1шуються директором Закладу на пщстав1 подання 
вцщшень (вщдшв) за наявност1 вщповщних документе.

3.14. Питания щодо переведения учшв до наступного класу, призначення 
повторних перевщних контрольних заход1в у  зв’язку з невиконанням 
програмних вимог, призначення термшу здач1 матер1алу з предмете, 
програмами яких контрольн! заходи не передбачеш, залишення на повторний 
р к  навчання та виключення i3 Закладу (при умов1 систематичного невиконання 
навчальних план1в та програм), видач1 свщоцтв випускникам вир1шуються 
педагопчною радою та затверджуються наказами директора Закладу.

Повтори! перездач! повинш бути завершен!, як правило, до 20 вересня 
наступного навчального року.

3.15. Випускникам Закладу, яю в установленому порядку склали випускш 
icnsrra (виконали випускн! робота), видаеться документ про позашкшьну 
освггу. Зразки докуменив про позашкшьну осв!ту затверджеш наказом 
М шстерства ocBira i науки Украши вщ 12.07.2001 № 510 (3i зм1нами вщ 
12.08.2009 № 746). Виготовлення документе про позашкшьну освггу 
здшснюеться за рахунок коптив м!сцевого бюджету.

3.16. Учням, яю хвор1ли пщ час випускних юпипв, при умов! повного 
виконання навчальних план!в та програм, видаеться документ про позашкшьну 
освпу на шдстав! р!чних оц!и^ж, а для випускниюв художньоУ школи 
(художнього в!дд!лення закладу мйстецтв) - за умовй виконання випускноУ 
роботи.

3.17. Учням випускних клас!в, яю не виконали у повному обсяз! 
навчальн! плани та програми, видаеться довщка про навчання в Заклад!. Для 
одержания документа про позашкшьну освггу цим учням надаеться право 
повторного юпиту (юпипв). Учням художньо!' школи (художнього вщцшення 
закладу мйстецтв) в раз! невиконання випускноУ роботи надаеться право 
довиконати цю роботу.

3.18. Учш, яю мають висою досягнення (10-12 багпв) у  вивченш Bcix 
1федмеив за вщповщний навчальний piK, нагороджуються похвальним листом 
«За висок! досягнення у  навчанш».

Р!шення про заохочення приймаються педагопчною радою за поданням 
юддшень або в!ддш!в.
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3.19. За р1шенням кер1вника Закладу виключення учня може проводитися 
яра не внесенш плати за навчання протягом двох мюящв, у  трупах 
свю окупносп - одного м1сяця вщповщно до нормативно-правових акпв.

3.20. Навчально-виховний процес у Заклад! е вшьним вщ втручання 
шьштичних партш, громадських, релтйних оргашзацш.

4. У Ч А СН И К И  Н А В Ч А Л Ы Ю -ВИ Х О В Н О ГО  П РО Ц Е СУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Заклад1 е:
- учш;
- директор, заступники директора;
- викладач1, концертмейстери;
- б1блютекарц спещалюти, залучен1 до навчально-виховного процесу;
- батьки або особи, яю ix  зам1нюють;
- представники пщприемств, установ та оргашзацш, яю беруть участь у  

навчально-виховному процес1.

4.2. Учш Закладу мають гарантоване державою право на:
- здобуття позашюльно! мистецько! освгги в1дповщно до ix  зд1бностей, 

обдарувань, уподобань та iHTepeciB;
- добровшьний виб1р Закладу та навчання певним видам мистецтв;
- навчання декшыеом видам мистецтв або на декшькох музичних 

шсгрументах;
- безпечш й нешкщлив1 умови навчання та пращ;
- користування навчальною базою Закладу;
- участь у  конкурсах, оглядах, фестивалях, ол1мшадах, концертах,

■ иставках тощо; ^
- повноц1нн1 за змютом та трйвал1стю заняття;
- вшьне вираження погляд1в, переконань;
- захист вщ будь-яких форм експлуатацй', псих1чного i ф1зичного 

«исильства вщ д1й педагопчних та 1нших прац1вниюв, яю порушують ix  права, 
принижують честь i гщн1сть.

4.3 г Учш користуються правом внутр1шньо шк1льного переведения та 
переведения до шшого Закладу за наявноеп в1льних м1сць. Переведения 
зддаснюються за наказом директора.

4.4. Учш Закладу зобов’язаш:
- оволод1вати знаниями, вмшнями, практичними навичками;
- пщвищувати загальний культурний р1вень;
- дотримуватися морально-етичних норм, бути дисциплшованими;
- брати посильну участь у р1зних видах трудово! д1яльност1;
- дбайливо ставитися до державного, громадського i особистого майна;
- дотримуватися вимог Статуту.
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4.5. Трудовий колектив складають пращвники, що перебувають у  
гдоювих вщносинах i3 Закладом. Основу трудового колективу Закладу 
спадають педагопчш пращвники.

4.6. У  Заклад1 укладаеться колективний догов1р м1ж адмшютращею 
*!■  и иду та трудовым колективом.

4.7. Педагопчним пращвником Закладу повинна бути особа з высокими 
моральными якостями, яка мае вишу педагопчну або шшу фахову освггу, 
шшежний pieeHL професшно! тдготовки, здшснюе педагопчну д1яльнють, 
забезпечуе результативнють та яюсть свое!' робота, ф1зичний та псих1чний стан 
эдаров’я яко! дозволяе виконувати професшш обов’язки в Закладь 
Педагопчним пращвником Закладу може бути також народный умшець з 
■ котами моральными якостями за умови забезпечення належно! 
результативное™ навчально-виховного процесу.

4.8г Педагопчш пращвники Закладу мають право на:
- внесения кер1вництву Закладу та органам управлшня культурою 

пропозицш щодо полшшення навчально-виховного процесу, подання на 
розгляд кер1вництву Закладу та педагопчно! ради пропозицш про моральне та 
»впер!альне заохочення учшв, застосування стягнень* до тих, хто порушуе 
правила внутр!шнього трудового розпорядку, що Д1ють у Закладц

- виб1р форм шдвищення педагопчио!’ квал1фшаци;
- участь у робоп методичных об’еднань, нарад, збор1в, у заходах, 

пов'лзаних з оргашзащею навчально-виховно! робота;
- BH6ip педагопчно обгрунтованих форм, метод1в, засоб1в робота з

учнями; ^
- захист професшно! чесп, пдност! вщповщно до законодавства;
- сощальне та матер1альне заохочення за досягнення вагомих результате 

у  юконанш покладених на них завдань;
- об’еднання у професшш епшки, участь в шших об’еднаннях громадян, 

даиыпеть яких не заборонена законодавством.

4.9. Педагопчш пращвники зобов’язаш:
; - виконувати навчалып плани та програми;

- надавати знания, формувати вмшня i навички диференцшовано, 
■ нрошдно до шдивщуальних можливостей, iHTepecie, нахшнв, зд!бностей

- сприяти розвитков1 штелектуальних i творчих зд1бностей учшв 
цдаошдно до i'x задатюв та запипв, а також збереженню здоров’я;

- здшенювати педагопчний контроль за дотриманням учнями морально- 
еп ч н н х норм поведшки, дисциплшарних вимог;
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- дотримуватися педагопчнш етики, поважати пдюсть учня, захищати 
жиг) вщ будь-яких форм ф!зичного, гожбчного насильства, виховувати своею 
дщльшстю повагу до принцишв загальнолюдсько! моралц

- берегти здоров’я учшв, захищати ix iHTepecn, пропагувати здоровий 
cnoci6 життя;

- виховувати повагу до батыав, жшки, старших за висом, до народних 
трвдицш та звичшв, духовних i культурних надбань укра'шського народу;

- виховувати особистам прикладом i настановами повагу до державно!' 
символши, принцишв загальнолюдсько! моралц

- постшно шдвищувати професшний р1вень, педагопчну майстернють, 
загальну i полггичну культуру;

- проводити роботу для залучення дней та юнацтва до занять мйстецтвом;
- вести документацию, пов’язану з виконанням посадових обов’язюв 

(журналы, плани робота тощо);
- дотримуватися вимог Статуту Закладу, виконувати правила 

■ иутршшього трудового розпорядку та посадов1 обов’язки;
- брата участь у робот! педагопчно! ради, методичних об’еднань, 

видшень, вщ дш в, нарад, збор1в, у  заходах, пов’язаних з оргашзащею 
вавчально-виховно! робота;

- виконувати накази i розпорядження кер1вник1в Закладу, оргашв 
ммщевого самоврядування, до сфери управлшня яких належить Заклад.

- контролювати своечасне надходження батьювсько! плати за навчання;
- за р1шенням адмшютращ!, виходити на зам1ну вщсутнього 

педагопчного прац1вника;
- у кан1кулярн1 дш, що не зб1гаються з тарифною в1дпусткою, педагопчш 

пращвники можуть займатися поза методичною роботою, залучатися до участ1
у  пщготовщ школи до нового навчального року.

...
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4.10. Викладач1, концертмейстери Закладу працюють вщповщно до 
розкладу занять, затвердженого директором або заступником директора з 
навчально-виховно! робота (на перюд вщсутност1 директора).

4.11. Педагопчн1 пращвники Закладу п1длягають атестащ!, як правило, 
один раз на п ’ять роюв, вщповщно до чинного законодавства.

4.12. Обсяг педагопчного навантаження педагопчних пращвниюв 
Закладу встановлюеться кер1вником зпдно i3 чинним законодавством.

Перерозподш педагопчного навантаження протягом навчального року 
можливий у раз1 зм1ни кшькосп годин за 01фемими навчальними програмами, 
що передбачаеться навчальним планом, у раз1 вибуття або зарахування учшв 
протягом навчального року або за письмовою згодою педагопчного пращвника 
з додержанням законодавства Укра’ши про працю.

Перерозподш педагопчного навантаження у  Заклад1 у зв’язку з вибуттям 
або зарахуванням учшв протягом навчального року здшснюеться кер1вником 
Закладу.
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Оплата пращ пращвниюв Закладу здшснюеться вщповщно до 
нормативно-правовых акт1в Кабшету MiHicTpiB УкраУни, центрального органу 
■ иконавчоУ влади в галуз1 освгги, Мшютерства культуры УкраУни.

4.13. Не допускаеться вщволшання педагопчних прац1вник1в вщ 
виконання професшних обов’язюв, кр1м випадюв, передбачених 
законодавством.

4.14. Батьки учн1в та особи, яю Ух зам1нюють, мають право:
- обирати i бути обраними до батьювських - ком1тет1в та оргашв 

громадського самоврядування закладу за ix наявност1;
- звертатися до оргашв управлшня культурою, кер1вниюв Закладу та 

оргашв громадського самоврядування цього Закладу з питань навчання та 
виховання д!тей;

- брати участь у заходах, спрямованих на полшшення оргашзащУ 
навчально-виховного процесу та змщнення матер1ально-техн1чноУ бази Закладу;

захищати законш 1нтереси учн1в в органах громадського 
самоврядування Закладу та у  вщповщних державных, судових органах.

5. УПРАВЛШНЯ ЗАКЛАДОМ

5.1. Кер1вництво Закладом здшснюе директор, яким може бути тшьки 
громадянин УкраУни, що мае вишу фахову освггу i стаж педагопчноУ робота не 
менш як три роки, усшшно пройшов пщготовку та атестацно кер1вних кадр1в 
культуры в порядку, встановленому Мшютерством культуры УкраУни.

5.2. Директор, заступник директора з навчально-виховноУ робота Закладу 
призначаються на посади та гзвшьняються з посад наказом департаменту 
гуман1тарноУ пол1тики ДншровськоУ мюькоУ ради в1дповщно до законодавства 
УкраУни.

5.3. Директор Закладу:
- здшснюе кер1вництво колективом;
- призначае на посади та звшьняе з посад пращвниюв Закладу;
- створюе належш умови для п1двищення фахового р1вня прац1вниюв;
- орган1зовуе навчально-виховний процес, забезпечуе контроль за 

виконанням навчальних план1в i програм, яюстю знань, ум1нь та навичок учн1в;
- створюе належш умови для здобуття учнями початковоУ спещальноУ 

мистецькоУ освгги;
- додержуеться умов Колективного договору;
- забезпечуе дотримання вимог щодо охорони дитинства, саштарно- 

гшешчних та протипожежних норм, техшки безпеки;
- розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштами Закладу, е 

розпорядником кредит1в;

/14
П а



- 13-

-  оргашзовуе виконання кошторису доход1в i видатюв Закладу, укладае 
угода з юридичними та ф1зичними особами;

- встановлюе надбавки, доплати, npeMii та надае матер1альну допомогу 
цращвншсам Закладу вщповщно до законодавства;

- представляе Заклад в ycix пщприемствах, установах та оргашзащях i 
щддошдае перед засновником за результата д1ялыюсп Закладу;

- дае дозвш на участь д!яч1в науки, культури, члешв творчих спшок, 
цращвшпав культурно-просвггницьких заклад1в, шдприемств, установ та 
«рташзацш, |нших юридичних або ф1зичних oci6 у  навчально-виховному 
шрощеа;

-  забезпечуе право учшв на захист вщ будь-яких форм ф1зичного або 
■ шпчного насильства;

-  видае у  межах свое!' компетенцп накази та розпорядження i контролюе ix  
■ пговання;

- застосовуе заходи заохочення та дисциплшарш стягнення до пращвниюв

Эш аду;
-  затверджуе посадов! обов’язки пращвниюв Закладу.

5.4. Директор Закладу е головою педагопчноУ ради -  постшно дночого 
колепального органу управлшня Закладом.

За вщсутност! директора обов’язки голови виконуе заступник директора з 
навчально-виховно!" робота.

Обов’язки секретаря педагопчноУ ради виконуе один з викладач1в, який 
обираеться строком на один piK.

5.5. Педагопчна рада об’еднуе педагопчних пращвниюв Закладу i 
сгворюеться з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 
шдвищення професшно"! майс^ерност! та творчого зростання педагопчного 
кодективу.

5.61 Педагопчна рада Закладу:
- розглядае план навчально-виховно"! i методично"! робота Закладу;
- обговорюе заходи, ят забезпечують високий р1вень навчально-виховно"! 

i методично"! робота;
- заслуховуе та обговорюе доповщ , звгги кер1вника Закладу, його 

заступниюв, кер!вниюв вщцшень, вщ цш в та окремих викладач!в щодо стану 
навчально-виховно"! i методично!" робота в Заклад!;

- розглядае плани заход1в виконання шструктивних, методичних 
докуменив, як! визначають оргашзацпо та зм!ст навчально-виховно"! робота 
Закладу;

- визначае заходи шдвищення квшпфшацн педагопчних кадр1в, 
упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового 
педагопчного досвщу;

- нриймае р!шення про видачу свщоцтв про закшчення Закладу, 
переведения учшв у наступний клас, залишення на повторний piK навчання,
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призначення переюшгив, виключення учшв i3 Закладу, нагородження 
похвальными листами;

- обговорюе Заходи, пов’язаш з проведениям набору учшв, визначае 
порядок i строки проведения вступних- юпипв, прослуховувань, вимоги до 
вступниюв;

- порушуе клопотання про заохочення педагопчних пращвниюв Закладу;
- BHpiuiye iHnii питания навчально-виховно! робота Закладу.

5.7. Робота педагопчно! ради проводиться вщповщно до потреб Закладу. 
Обов’язковим е проведения засщань педагопчно! ради на початок та кшець 
навчального року, а також шсля кожно! навчально! чверть

5.8. Органом громадського самоврядування Закладу е загальш збори 
трудового колективу.

5.9. Ршенням загальних збор1в створюеться рада Закладу, що д1е в перюд 
тж загальними зборами.

Кшьюсть члешв ради Закладу визначаеться загальними зборами 
трудового колективу.

До складу ради Закладу делегуються завщуюч! вщцшень, в1ддш1в, 
представники громадських орган1защй та кер1вництва Закладу.

Зас1дання ради е правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 ii 
член1в. Р1шення приймаються бшьш1стю голошв присутн1х на засщанш член1в 
ради. Ршення ради мають рекомендащйний характер. Засщання ради 
оформлюються протоколами.

5.10. У  Заклад1, за р1шенням загальних збор1в або ради Закладу, можуть 
створюватись i д1яти наглядова т̂ а шклувальна рада, учн1вський та батьк1вський 
комггети, а також KOMicii, acopiapii трщо.

5.11. Кер1вник Закладу не зобов'язаний виконувати р1шення орган1в 
громадського самоврядування, якщо вони суперечать чинному законодавству, 
нормативно-правовим актам Украши, Положению про початков! спещал!зоваш 
мистецьк! навчальн! заклади системи Мшютерства культуры Украши та цьому 
Статуту.

5.12. За наявност! не менше трьох викладач!в з одного виду мистецтв 
(спорщнених !нструмент!в) у  Заклад! можуть створюватись вщдшення, вщцши, 
кер!вники яких затверджуються наказом директора Закладу.

В!дд!лення, в!дд!ли сприяють оргашзацп навчально-виховного процесу, 
пщвищенню якост! викладання, виконавськоУ та педагопчноУ майстерност!, 
виконанню pinieHb педагопчно!' ради, навчальних плашв та програм.
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6. ФШАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДШЛЬШСТЬ ТА 
МАТЕР1АЛБНО-ТЕХН1ЧНА БАЗА ЗАКЛАДУ

6.1. Фшансово-господарська д1яльнють Закладу провалиться вщповщно 
до законодавства та цього Статуту.

Майно Закладу е комунальною власнютю територ1ально1 громади мюта i 
закршлюеться за ним на правах оперативного управлшня.

Органом управлшня майном Закладу е виконавчий орган мюько'! ради, 
вщповщно до розподшу повноважень.

Вщчуження та списания основних засоб1в та майна, що с у  комунальнш 
власноеи TepHTopiartbHoi громади мюта Дшпра i закршлеш за Закладом, 
здшснюеться у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.2. Фшансування Закладу здшснюеться за рахунок коптив мюького 
бюджету та плати за навчання учшв.

Основним джерелом фшансування Закладу е кошти мюького бюджету.
Бюджета! кошти спрямовуються на виконання’ навчальних плашв у  

повному обсяз1, MaTepianbHi витрати, пов’язаш з виховною роботою, пщготовку 
та переподготовку кадр1в, оплату пращ, збереження i змщнення матер1ально- 
техшчно1 бази, соц1альний захист та матер1альне стимулювання трудового 
колективу.

Фшансування Закладу може зд1йснюватися також за рахунок додаткових 
джерел фшансування, не заборонених законодавством.

Бюджетне фшансування Закладу не може зменшуватися або припинятися 
у раз1 наявност1 у  закладу додаткових джерел фшансування.

Бюджета! асигнування на зд!йснення д!яльност! Закладу та позабюджетш 
кошти не пщлягають вилученню, KpiM випадюв, передбачених чинним 
законодавством Украши, i використовуються виключно за призначенням.

^
'• ■ А

6.3. Розрахунок навчальних годин по Закладу складаеться на плановий 
контингент учн!в, установлений наказом Департаменту вщповщно до Робочих 
плашв, за якими працюе Заклад.

Основою розрахунку фонду 3apo6iTHoi* плати е:
- штатний розпис;
- тарифкацшний список, що складаеться за розрахунком середньо!' 

педагопчно!' ставки, помножено'! на кшьюсть педагопчних ставок за 
розрахунком навчальних годин;

- надбавки, доплати та пщвищення за тарифжащею;
- заохочувальш виплати згщно з можливостями м!ського бюджету;
- бума грошово'! винагороди, матер!ально'! допомоги у розм!рах, 

визначених статтею 57 Закону Украши «Про освггу», статтею 29 «Про 
культуру» та шшими нормативними актами Кабшету MiHicTpie Украши i 
органу мюцевого самоврядування.

Заклад мае право:
- формувати штатний розпис та подавати його на затвердження до 

Департаменту;
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- самостшно визначати потреби в матер1ально-техшчних ресурсах i 
надавати пропозищУ до Департаменту щодо придбання Ух в межах фощцв, 
наданих головним розпорядником коптив та за рахунок шших джерел 
фшансування, не заборонених чинним законодавством.

6.4. Розм1р плати за навчання учшв встановлюеться адмшютращею 
Закладу в порядку, визначеному Кабшетом M im cTpiB УкраУни за погодженням з 
Департаментом.

Дгш з багатод1тних с1мей, д1ти i3 малозабезпечених с1мей, дтга-швалщи, 
д1ти-сироти i д!ти, позбавлеш батьювського шклування, здобувають 
позашкшьну освпу безоплатно.

Додатков1 пшьги з плати за навчання визначаються ршенням органу 
мюцевого самоврядування. -

6.5. Додатковими джерелами формування кошпв Закладу е:
- кошти, отриман1 за надання платних послуг вщповщно до Перел1ку

платних послуг, яю можуть надаватися державними навчальними закладами, 
затвердженого Постановою Кабшету MiHicTpiB Укра’ши в1д 27.08.2010 № 796 
(з1 зм1нами), Порядку надання платних освпш х послуг державними та 
комунальними навчальними закладами та Порядку надання шших платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами (дал1 -  Порядок), 
затверджених спшьним наказом Мш1стерства осв1ти i науки Украши,
Мшютерства економ1ки Украши та Мшютерства ф1нанс1в Укра'ши вщ
23.07.2010 № 736/902/758 i зареестрованого в Мш1стерств1 юстицй* Укра'ши
30.11.2010 за № 1196/18491;

- кошти гумаштарно’1 допомоги;
- добровшьш грошов1 внески, матер1альн1 щиносп пщприемств, установ, 

орган1зац1й та окремих громадян; - ^
- кредита банк1в;
- iHmi надходження.

Кошти, отримаш Закладом з додаткових джерел фшансування,
використовуються для провадження д1яльност1, передбаченог цим Статутом.

Розм1р оплати за надання платних послуг визначаеться Закладом
самостшно, вщповщно до Порядку.

Установления для Закладу у будь-якш форм1 планових завдань з надання 
платних послуг не дозволяеться.

Заклад може самостшно здшснювати в установленому порядку 
одержания й розподш гумаштарноУ допомоги (шшоУ благодшноУ допомоги) вщ 
в1тчизняних та заруб1жних ф1зичних i юридичних oci6. ’

6.6. Заклад е бюджетною неприбутковою оргашзащею.
Доходи Закладу у вигляд1 к о и тв , матер1альних щнностей та

нематер1альних актив1в, одержаних Закладом вщ зд1йснення або на здшснення 
дшльност1, передбаченоУ цим Статутом, звшьняються вщ оподаткування.

/! г; /
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6.7. Закладу заборонено здшснювати розподш отриманих доход1в 
(прибутюв) або ix частину серед засновниюв (учасниюв), члешв оргашзацй', 
пращвниюв закладу (кр1М оплати i'xHboi' -пращ, нарахування единого 
сощального внеску), члешв оргашв управлшня та шших пов’язаних з ними 
oci6.

6.8. Доходи (прибутки), отримаш Закладом з додаткових джерел 
фшансування, використовуються викшочно дня фшансування видатав на 
утримання закладу, реал1зацп мети (цшей, завдань) та напрямюв д1яльносп, 
визначених даним Статутом.

6.9. Заклад у процеш провадження фшансово-господарсько1 д1яльност1 
йае право:

- самост1йно розпоряджатися коштами, одержаними в!д господарсько'1 та 
шшо1 д1яльност1 в!дпов1дно до цього Статуту;

- користуватися безоплатно земельними дшянками, на яких в1н 
розташований;

- розвивати власну матер1альну базу;
- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку 

необоротш активи, яю стали непридатними;
- володгги, користуватися та розпоряджатися майном вщповщно до 

законодавства та цього Статуту;
- виконувати шпп ди, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.
Матер1ально-техн1чна база закладу включае прим!щення, обладнання,

засоби зв’язку, земельш д1лянки, рухоме i нерухоме майно, що перебувае у його 
користуванш.

Для проведения навчально-вихо^но'1 та культурно-просв1тницько1 роботи 
Закладу надаються у користування культурн1 та iHnii заклади безоплатно або на 
пшьгових умовах. Порядок надання зазначених об’ект1в у користування 
визначаеться органами мюцевого самоврядування вщповщно до чинного 
законодавства.

6.10. Майно Закладу може вилучатися Власником лише за умови 
подальшого використання цього майна та коптив, отриманих вщ його 
реашзацп, на розвиток позашюльно!’ мистецько'1 осв1ти в порядку, 
встановленому Кабшетом MiHicTpie Украши.

6.11. Збитки, завдаш Закладу внаслщок порушення майнових прав 
юридичними та ф1зичними особами, вщшкодовуються вщпов1дно до чинного 
законодавства Укра'ши.

6.12. Кошти мюцевого бюджету на утримання Закладу, батыавська плата 
за навчання учшв, кошти за надання платних послуг, кошти, що надходять з



- 18-

шших джерел, перераховуюгься та збершаються на рахунках Закладу. Ведения 
бухгалтерського облшу здшснюеться самостшно.

6.13. Ведения д1ловодства, бухгалтерського обл1ку та звпност! у  Заклад1 
здшснюеться у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

6.14. Заклад, вщповщно до чинного законодавства УкраТни, користуеться 
землею, 1ншими природними ресурсами i несе вщповщальшсть за дотримання 
вимог та норм ix охорони.

6.15. Вщносини Закладу з юридичними та ф1зичними особами 
зд1йснюються на основ! договор1в.

7. ДШЛЬШСТЬ ЗАКЛАДУ У РАМКАХ 
М1ЖНАРОДНОГО СП1ВРОБ1ТНИЦТВА

7.1. Заклад, за наявност1 належно!' матер1ально-техшчно1 та сощально- 
культурно! бази, власних фшансових к о н тв , мае право проводите 
м1жнародний учн1вський та педагопчний обм1н у рамках освшпх, культурних 
програм, проект1в, брата участь у м1жнародних заходах.

7.2. Заклад мае право укладати угоди про сшвробгршцтво, встановлювати 
прям1 зв’язки з органами управл1ння культурою, освггою, навчальними 
закладами, науковими установами, пщприемствами, орган1зац1ями, 
громадськими об’еднаннями шших кра'ш у встановленому законодавством 
порядку.

8. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА Д1ЯЛБН1СТЮ ЗАКЛАДУ
■V •

8.1. Державний контроль за дшльшстю Закладу зд1йснюють Мш1стерство 
осв1ти i науки Украши, М1н1стерство культури Украши, Власник чи 
уновноважений ним орган та шпи органи у встановленому законодавством 
порядку.

8.2. Основною формою державного контролю за д1яльшстю Закладу е 
державна атестащя Закладу, яка проводиться не рщше шж один раз на 10 роюв 
у порядку, встановленому Мшютерством культури Укра'ши.

9. УМОВИ РЕОРГАН13АЦП ТА ЛПСВЩАЦП ЗАКЛАДУ

9.1. Припинення д1яльност1 Закладу зд1йснюеться шляхом його лквщацй' 
чи реорган1зацй' (злиття, приеднання, под1лу, перетворення ).

9.2. Заклад лшвщуеться в1дповщно до чинного законодавства:
- за р1шенням Власника;
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- за рвен и ям  суду у випадках, передбачених чинним законодавством 
Укра'ши.

9.3. Пщ час реоргашзаци (лшвщацн) Закладу пращвникам, яю шдлягають 
звшьненню, гарантуеться збереження ix прав вщповщно до трудового 
законодавства Укра'ши.

9.4. Пщ час перетворення одного Закладу на шший до Закладу, що виник, 
переходять Bci майнов1 права та обов’язки попередника.

9.5. Лшвщащя Закладу здшснюеться лшвщацшною KOMicieio, яка 
створюеться органом, що прийняв р1шення про лквщащю.

9.6. У  pa3i припинення д1яльност1 Закладу (у результат! його лисвщащ1, 
злиття, под1лу, приеднання або перетворення) активи, яю залишаються шсля 
розрахунюв з бюджетом, членами трудового колективу i задоволенням 
претензш кредитор1в, передаються однш або юльком неприбутковим 
оргашзащям вщповщного виду або зараховуються до доходу бюджету.

Л


