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1. Загальнi положення

1.1. Мiський культурно-спортивний центр Житомирськоi MicbKoi Ради
(Даrri - NД(СЦ) - це комунальний позашкiльний навчальний закJIад, яl<утй

здiйснюе навчання i виховання дiтей, пiдлiткiв та молодi у позаурочний та
позанавчальний час за мiсцем проживання.

1.2. У своiй дiяльностi Мiський культурно-спортивний центр
житомирськоi Micbkoi Ради керуеться Конституцiею Украiъи, Законами
УкраiЪи пПро ocBiTy>>, <Про позашкiльну ocBiTy>>, кПро мiсцеве
самовряДуваннЯ в YKpaiHi>>, актаМи ПрезиДента УкраiнИ та Кабiнеry MiHicTpiB
украiни' рiшеннями Житомирськоi Micbkoi Ради та iT виконавчого комiтец,
нак€вами управлiння у справах ciM'T, молодi та спорту Житомирськоi MicbKoi
ради та цим Статутом.

1.3. мксЦ забезпечуе реалiзацiю полiтики з соцiалъноi пiдтримки,
СТаНОВЛеННЯ i РОЗВиТКУ дiтеЙ, пiдлiткiв та молодi за мiсцем проживання, сприяе
поглибленню знань, задоВоленню творчих та спортивних iHTepeciB, роr""r*у
здiбностей, профорiентацiТ, нацiона_гtьно-патрiотичному вихованrro, ор.uнiзацii
змiстовного дозвiлля та вiдпочинку дiтей, пiдлiткiв та молодi на Ъериторii
Житомирськоi MicbKoi територiа_гlьноi громади.

|.4. До сфери дiяльностi мксЦ належать пiдлiтковi клуби
рiзнопрофiльного напрямку, Що здiйснюютъ творчу, культурно-мистецьку,
спортивно-оздоровчу, виховну, профорiентацiйну роботу в позанавча-rrьний час
з метою вихованнrI нацiона-пьно свiдомого та фiзично здорового молодого
поколiння.

1.5. Навчання i виховання у Мксщ проводиться державною мовою.

2. Мета i завдання дiяльностi МКСЦ

2.1. Головною метою дiяльностi мксц е забезпечення якiсноi
позашкiльнот освiти; органiзацiя змiстовного дозвiлля, створення умов
розвитку спортивних та творчих здiбностей дiтей, виховання пiдлiткiв та
молодi у вiльний вiд навчання та роботи час.

2.2. Головними завданнями MKCL{ е:
- реалiзацiя державноi полiтики в галузi позашкiльноi освiти

культури та спорту;
- органiзацiя i координацiя роботи пiдлiткових клубiв за мiсцем

проживання, надання практичноi та методичноi допомоги;- органiзацiя змiстовного дозвiлля дiтей, пiдлiткiв та молодi за
мiсцем проживання;

- стВорення сприятливих умов для ре€tJliзацii прав дiтей, пiдлiткiв,
молодi та дорослого населення на заняття фiзичною культурою та спортом,
задоволення ix потреб в оздоровчих послугах за мiсцем проживання;- ВИХОВаННЯ ПаТРiОТИЗМУ, ЛЮбовi до рiдноi землi, родини, свого
народу, держави, поваги до народних звичаiв, традицiй, нацiональних
цiнностей укратнського народу та iнших народiв i нацiи;



- цошук та пiдтримка здiбних, обдарованих i талановитих
вихованцiв, створення умов для iх творчого, iнтелекту€шьного, духовного i
фiзичного розвитку, дотримання здорового способу життя;

- заДоволення потреб у професiйному самовизначеннi i творчiй
самореалiзацii;

формування свiдомого i вiдповiдального ставлення до власного
власноi безпеки та безпеки оточуючих, навичок безпечноi

розвиток здiбностей вихованцiв в обраному видi спорту;
здiйснення iнформацiйно-методичноi, органiзацiйно-масовот

aоооо"'",
поведiнки;

роботи;, адаптацiя дiтей, пiдлiткiв та молодi, якi перебувають у складних
життевих умовах, iх адаптацiя до життя в суспiльствi;

- збереження та розвиток кращого досвiду cBiToBoT та нацiональноi
практик позашкiльноi роботи, впровадження якiсно нових форr, методiв i
засобiв навчання та виховання:

- органiзацiя лiтнього вiдпочинку для дiтей та пiдлiткiв;- профiлактика негативних соцiальних явищ у дитячому та
молодiжному середовищах.

2.3. ,Щля вирiшення вказаних завдань мксЦ мае право:- створювати хореографiчнi, театралънi студiI та фiзкультурно-спортивнi, тренажернi зали, комп'ютернi кiмнЬти, .ryjiT 
-."у*о- 

i
вiдеозапису, фото- i KiHo- лабораторii, майстернi тощо;- здiйснювати пiдготовку i проведення театральних, концертних,
лiтератУрних, художнiх програм, фестивалiв Bcix piBHiB, .порй"""*
змагань, KoHKypciB, екскурсiй, свят та iH.;

- створювати xopoBi, хореографiчнi, вокальнi, музичнi ансамблi,
театральнi групи, студiт образотворчого, декоративно-ужиткового
мистецтва;

- органiзовувати роботу
приватними пiдприемствами,
особами;

по виконанню договорiв з державними,
громадськими органiзацiями i фiзичними

- здiйснювати iншi заходи на виконання завдань i цiлей, визначених
Стаryтом МКСЦ.

Органiзацiйно-правовi засади дiяльностi МКСЩ

3.1. Мiський культурно-спортивний центр Житомирськоi MicbKoT РадизасЕомний на комунальнiй власностi територiа_гrьноi .роruдй MicTa.
Засновником МКСЩ е Житомирська MicbKa рад; фiшення Житомирськоi

MicbKoi РадИ народних депутатiв вiд 27.оЗ.199i року), яка здiйснюе його
фiншrсуванIUI, матерiально-технiчне забезпеченнrI, надае необхiднiiднi будiвлi|)

3.

iюrceHepHi комунiкацii, обладнання, органiзовуе
пршrriщень, ix го сподар съке об слуговуваннrI тощо.

будiвництво i ремонт



З.2. МКСЦ пiдпорядкований управлiнню у справах сiм'i, молодi та
СПОРТУ MicbKoi ради, яке вiд iMeHi Засновника здiйснюе фiнансовий та
адмiнiстративниЙ контроль за дiяльнiстю МКСЦ та iншi необхiднi функцii.

З.3. МКСЦ е юридичною особою з правами та обов'язками, мае
ПОТОЧНиЙ та iHmi рахунки в установах банкiв, самостiйний баланс, печатку та
ШТаМП зi cBoiM наЙменуванням, поштову адресу, бланк, емблему та iншi
реквiзити.

3.4. МКСЦ може вiд свого iMeHi набувати майновi та немайновi права i
обов'язки, бути позивачем i вiдповiдачем у судi.

3.5. МКСЦ об'еднуе роботу пiдлiткових клубiв за мiсцем проживання -
СТРУКТУрно-вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй), якi виконують освiтню
дiяльнiсть в цiлому або за окремими iT напрямками.

З.6. МКСЦ несе вiдповiдальнiсть перед суспiльством i державою за
РеаЛiЗаЦiЮ Державноi полiтики в галузi позашкiльного навчання та виховання,
зберження життя та здоров'я дiтей, пiдлiткiв, молодi пiд час навч€шъно-
вш(овного процесу.

з.7 . Юридична адреса MKCI-{: 10001, YKpaiHa, м. Житомир, ВУЛ.
КиЪська, l04ll.

3.8. МКСЦ е неприбутковою бюджетною органiзацiею.
з.9. Утримання Мксщ здiйснюеться за рахунок мiсцевого бюджету та

imIID( джерел, не заборонених законодавством Украiни.
3.10. МкСЦ органiзовуе свою роботу в пiдлiткових клубах.
3.1l. мксЦ може проводити роботу з метою розвитку та пiдтримки

стiйких iHTepeciB вихованцiв (учнiв, слухачiв) спiльно з творчими та
спортивними органiзацiями i навчальними закладами MicTa.

з-l2. Структура та ocHoBHi принципи дiяльностi MKCI-{ е:
з-l2-|- Навчально-виховний процес, спрямованиЙ на надання

посJIуг з виховання необхiдних навичок i BMiHb у дiтей та молодi, який
забезпеryють: директор, його заступники, педагоги-органiзатори, керiвники
цryгкiв, сryдiй, колективiв тощо.

з.l2.2. Органiзацiйно-масова дiяльнiсть, спрямована на
оргавiзацiю змiстовного дозвiлля дiтей i молодi, яку забезпечують:

директор, його заступники, педагоги-органiзатори, керiвники гурткiв,
стулiй, колективiв тощо.
3.12.з. Iнформацiйно-методична робота, спрямована на

удосrоЕ:шеЕня програм, змiсту, форм i методiв навчання, ЯКу забезпечують:
Ерсrтор, його заступники, педагоги-органiзатори, керiвники гурткiв,
студif,, колективiв тощо.

3-|2-4- Фiнансово-економiчне,матерiально-технiчнеiгосподарське
з5сзпеченнq, якi органiзовуе директор, його заступник з адмiнiстративно-
lшхюдарськоi частини, (завiдувач господарством), головний бухгалтер,
rтшiшi працiвники тощо.

3-13- мксЦ спiвпрацюе З iншими навчально-виховними закладами,
IПrДОВШ{П КОлективами, громадськими об'еднаннями, спортивними
щапiзацiяltи, творчими колективами, товариствами, фондами, установоми,.
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iH.
З.I4. МКСЦ може створювати

пiдроздiли, що перебувають поза
позашкiльного навчального закладу
дiяльнiсть, як i основний позашкiльний
окремими його напрямами.

фiлii - структурно вiдокремленi
межами розташування основного
i виконують таку саму освiтню
навчальний заклад у цiлому або за

4. Органiзацiя навчально-виховцого процесу в МКСЩ

4.1. НаВЧаЛЬно-виховний процес у МКСЦ здiйснюеться за типовими
Еавч€LгIьнимИ планамИ i програмами, щО затверджуються вiдповiдно до
чинного законодавства УкраТни. мксЦ плануе роботу гурткiв, секцiй,
вiдJtiлiв, вiддiлень за iншими навчальними планами i програмами за умови
3атвердження iх Педагогiчною радою мксц та погодженням з управлiнням
)r справах ciM'i' молодi та спорТу Житомирськоi MicbKoi Ради.4.2. Навчальнi програми можуть бути однопрофiльними,
комIшексними i такими, Що передбачають iндивiдуальне навчання учнiв(вшованцiв) та навчання у групах або об'сднаннях. Навчання може
цроводитись за вiдповiдними навчальними програмами вiд двох мiсяцiв до
кiлькох poKiB.

4-з. Експериментальнi навчальнi плани складаЮться в мксЦ з
}лрахуванням типового навчального плану.

4.4. IндивiдУальне навчаннЯ В мксЦ проводИться вiдповiдно до
порядку, затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни.

4-5. Середня наповнюванiсть гурткiв, ГРУп, секцiй, вiддiлень, студiй
та iнтгптх творчих об'еднань (далi гурткiв та iнших об'еднань) в МКСЦ
стаЕовЕть 15-20 вихованцiв, учнiв i слухачiв.

наповнюванiсть окремих гурткiв та iнrrло< об'еднань встановлюсться
дIректором MKCL{ залежно вiд профiлю, навчальних планiв, програм та
шо]fJIпвостей органiзацii навчально-виховного, тренувального процесу,
рiвшI rraйcTepHocTi вихованцiв, учнiв i слухачiв, i становить не бiльше ,* i5
lшrоващiв, учнiв i слухачiв.

4-6- Прийом до мксц може здiйснюв атися протягом навчального
Porry (в Mipy завершення комплектування гурткiв, груп та iнших творчих
gý'qЩаНЬ) За баЖаННяМ вихованцiв, учнiв, слухачiв i-за згодою батъкiв абоФ, шr tx замiнюють, як на безконкурснiй ocHoBi, так i за конкурсом, умовиrmlD розробляються МкСЦ.

гфdом вихованцiв, учнiв i слухачiв до мксц для одержання
тофссimот, спецiальноi освiти здiйснюеться на пiдставi заяви батькiв або
ш,lII lx замlнюють.

Ддя зарахування учнiв до спортивних, спортивно-технiчних,
цl,Fсшщш(, хореографiчних гурткiв потрiбна довiдка медичного закладу
цоЁлsугпiсть у них протипоказань для занять у цих об'сднаннях.

Др мкСЩ зарахОвуютьсЯ вихованЦi, учнi i слухачi BiKoM вiд 5 poKiB.



4.7. Навчально-виховний процес у МкСЦ здiйснюеться
диференцiйовано (вiдповiдно.до iндивiдуальних можливостей, iHTepeciB,нахилiв, здiбностей вихованцiв, учнiв i Ълухачiв з урахуванням ix BiKy,психофiЗичниХ особливОстей, станУ здоров'я) з використанням рiзнихорганiзацiйних форм роботи: гурткова робота, клубна робота, УРок, лекцiя,iндивiдУальне заняття, *онфеjенцiя, сЪмi"ар, курси, читання, вiкторина,концерт, змагання, навчально-тренувальнi au""rr", репетицiя, похiд,екскурсiя, практична робота " ,uй"rьрнях, на свiжому повiтрi, а також звпкористанням iнших форм, що забезпечують виконання навчальних планiвi програм.

4,8, НавчалЬний piK у МКСЦ починаетъся з 1 вересня. Комплектацiягурткiв та iнших об'еднань вiдбуваеться в перiод з 1 .rо 15 вересня, якийввilкаеться робочим часом керiвника гуртка чи iншого об'ед"ur"" мксц.тривалiстъ навчалъного року В мксц встановлюеться управлiнням усправах сiм'i, молодi та спорту Житомирськоi Micbkoi ради вiдповiдно доЕорм чинного законодавства Украiни. У канiкулярнi, 
"""'io"l та святковi днiмксц може працювати за окремим планом, затвердженим його директором.4,9, МКСЦ створюе безпечнi умови "u".ru""", виховання та працi.4,10, Тривалiсть одного заняття (уро*у) в МкСЦ визначаетьсяЕавчальними планами i програмами з урахуванням психолого-фiзичного

рФвиткУ та допустимого навантаження для рiзних вiкових категорiй iстаповить для вихованцiв, учнiв i слухачiв:_ BiKoM вiд 5 до б poKiB - 30 *""n"";- BiKoM вiд б до 7 poKiB - 35 ,""n"";
- старшого BiKy - 45 хвилин.
kopoTki перерви мiж заняттями е робочим часом керiвника гуртка чиiшого об'еднання i визначаеться режимом роботи мксц.

_=___11. 
Гуртки та iншi об'еднання МКСЦ *rru""фiуються за трьомаlхвЕrlrш:_ початковий piBeHb - творчi та спортивнi об'еднання, дiяльнiстьrrгt спрямована на загалъний розвиток вихованцiв, учнiв i .rryru"l",rпfц[еЕця ik здiбностей та обдару"u"", прищеплення iHTepecy до творчоТпi-гьпостi;

- основний piBeнb - творчi та спортивнi об'еднання якi розвиваютъirпсресп вихованцiв, учнiв i слухачi", дuЬr" iм знання, практичнi умiння тащqкп, З8довольняють потреби у професiйнiй орiе"rацiт;- вищий piBeHb - твор.чi та спортивнi об'.д"u"rrr.u iHTepecaM и дляrпiftшr i обдарованих 
""rо"u"цiв, учнiв i ."yruri".

вirтповiдно до рiвня класифiкацii визначаютъся мета i перспективи#пвп,остi rypTKiB та iнших обЪднанъ, ix чисельний склад, обираетьсяrроryаша
Заlежно вiд напряму кiлькiсть годин

cтzrпoвHтlr, 2-6 годин вiдповiдно до вимоги
Освiтнъо-виховна дiяльнiсть у клубах
rтiйспюватися за такими напрямами:

на тиждень для однiеi групи може
профiльних навчалъних програм.за мiсцем проживання може



_ художньо-естетичний, який забезпечуе розвиток творчих здiбностейта здобуття вихованцями практичних навичок, оволодiння a"ч"""rи в сферiкулътури i мистецтва;
- технiчний, який передбачае оволодiння вихованцями навичкамитехнiчного конструювання та моделювання.- туристично-краезнавчий, який 'aarр"rовустъся на залученнявихованцiв до активнот дiяльностi з вивчення icTopii рiдного краю та:овкiлля, cBiToBoT цивiлiзацii, ..о.рабi""."r, етнографiчних, iсторичнихоб'ектiв, явищ соцiального життя, оволодiння практичними умiннями танавичками з туризму та краезнавства;
- еколого-натуралiстичний, який передбачае оволодiння вихованцямизнаннями про навколишне се.редовище, форrу"uння екологiчноi культуриособистостi, набуття знань i досвiду' рЪ."'riu""" екологiчних проблем,за-I\,чення до практичноi природоохоронноТ роботи та iнших бiологiчнихпапрямiв;
- науково-технiчний, який забезпечуе набуття вихованцямитехноJогiчних yMiHb та навичок, розпrирення наукового свiтогляду,пi:готовку до активноi науково-до.rriдп,оi роботи, оъопооiння сучасноютехнiкою та технологiями;
- дослiдНит,Iько-еКсперимеНтальний, якиЙ сприяе залученню вихованцiв_]0 на\-ково-дослiдницькоI, експериментальноi, конструкторськоТ тавrtнахi-lницъкоi роботи В рiзних ;r;;; науки, технiки, культури iхЕстецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення тавIlяRlення, розвитку i пiдтримки юних талантiв i обдару""*,- оздоровчий, фiзкультурно-спортивний або спортивний, якийззбезпечr,с розвиток фiзичних здiб"о.r.й вихованцiв, необхiднi умови для:овiтоцiнного оздоровлення' загартування, змiстовного вiдпочинку i-озвLl_tя, занятъ фiзичною культурою i спортом, пiдготовку спортивногореЕрts}-, набуттЯ навичоК здорового способу життя;

- вil"lськово-патрiо,,n"пйй, який rабез.r..rуе належний piBeHb пiдготовкиааrованцiв до вiйсъковоi служби, виховання патрiотиоъ"" почуттiв татошаJJIн с ькоi вiдповiдалъностi 
;- бiбriОтечно-бiблiографiчний, який спрямов аний на поглибленнят-ЕF,аRальних iHTepeciB 

""*ъu*цiв, пiдвищ""пr" Iх iнформацiйноТ культури,вfrlтгя навичок i yMiHb opieHTyB атисяу зростаючому потоцi iнформацii;- соцiа-тьно-реабiлiтацiйни й, якиi ruб...r.rуе соцiальне становлення тар'звЕгоК iHTepeciB, здiбноСтей, нахИпi", .rоrfеб у caMop.uniruuii вихованцiв,mТ.Е*ОВЦ' ix ДО аКТИВНОi ПРОфеСiйноi,u .роruдсъкоi дi"п""о.тi, органiзацiюfo зшiстовного дозвiлля ,u 
"iд.rоrинку;_ г\-\lанiтарно-правовий, який забезпечуе розвиток здiбностей,пш*чшчЕIL\ навичок вихованцiв, оволодiння знаннями з основ наукшщj^тьЕьгr,ltанiтарного циклу' профiлактику негативних проявiв у-шгrгчý}rъ- та \fолодiжному середовищi.

,!-n:, \ксЦ може органiзовувати роботу своiх гурткiв, груп та iншихmýF%i об'с,lнань у примiщеннях заг€LIIьноосвiтнiх, професiйно - технiчних.



вищих навчальних закладiв ) На базi спортивних будiвель i стадiонiв
вiдповiдно до укладених угод iз зазначеними закладами та установами упорядкУ передбаченому чинним законодавством Украiни.

4.Iз. мксЦ проводИть iнфоРмацiйно-методиЧну роботу, спрямовану
на удосконалення програм, змiсту, форм i методiв дiяльностi гурткiв, груп та
iпIшах творчих об'еднань.

4.|4. В МкСЦ можуть функцiонувати методичнi об'еднання за
Еапрямками дiяльностi гурткiв та iнших об'еднань, що охоплюють
педагогiчних працiвникiв певного професiйного спрямування.

з метою вдосконалення системи навчання та виховання в мксц
IохýrтЬ створюватися методичнi ради, KoMicii, до складу яких входятъ
педагогiчнi працiвники Мксц та iншi учасники навчально-педагогiчного
процесу.

4.15. мксц може створювати вiдповiднi пiдроздiли за напрямками
позапп<iльноi роботи для органiзацii KypciB, ceMiHapi", i"-"* органiзацiйних
форм.

4-16. За погодженням з управлiнням у справах сiм'i, молодi та спортуriськоi Ради на пiдставi вiдповiдних угод мксц може надавати
iшформацiйно-методичну допомогу .r.дч.о.iчним колективам, навчальним
з,fцадам MicTa, молодiжним, дитячим, громадським органiзацiям.

4,17, мксЦ з метою визначення рiвня практичноi пiдготовкишованцiв, учнiв i слухачiв проводить органiзацiйно - масову роботу уtщцi конференцiй, концертiв, змагань, походiв, екскурсiй, навчально
ц!сцrваJьниХ зборiВ та В iншиХ формах, передбач."", Статутом ташI8lьЕЕI}rи процрамами МКСЦ.

5. Учасники навчально-виховного процесу

5-1_ }rчасниками навчально-виховного процесу в MKCI_{ с:- Дiти дошкiльного BiKy, учнi та молодь;
- .]иректор МКСЦ, заступники директора;_ пе:агогiчнi працiвники, керiвники гурткiв, спецiалiсти, залученi

"D ше8чаfъIlо-виховного процесу ;

батьки, або особи, якi ik замiнюють;
цредставники пiдприемств i органiзацiй, громадських
гкi беруть участъ у навчально-виховному процесi.
впхованчi Мксщ мають гарантоване державою право на:
ЗЛобуття позашкiльноТ освiти вiдповiдно до ix здiбностей,
уполобань та iHTepeciB;
лобровiльний вибiр позашкiльного навчального закладу та виДУ

гуртках, групах та iнших творчих

-



технiчною, культурно-спортивною та оздоровчою базою МКСЦ;
- участь у рiзних видах навчальноi та науково-практичноi роботи,

у конференцiях, олiмпiадах, спортивних змаганнях, конкурсах та iнших
Iасових заходах;

- вiлъне вираження поглядiв, переконань;_ захист вiд будь-яких форм експлуатацii, психiчного i фiзичного
Еасп,льства, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують iх
права, принижують честь i гiднiсть.

5.3. Вихованчi МКСЩ зобов'язанi:
- оволодiти знаннями, вмiннями, практичними навичками;
- пiдвищувати загальний культурний piBeHb;
- дотримуватися здорового способу життя, морально-етичних

шрш;
- брати посильну участь у рiзних видах трудовоi дiяльностi;- бережливо ставитися до державного, громадського i особистого

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку

Педагогiчнi працiвники МКСЦ мають право на:
- внесення керiвництву мксц, управлiнню у справах ciM'i,

rолодi та спорту MicbKoi ради та засновнику пропозицiй щодо полiпшення
пrпчаJIьно-виховного процесу, подання на розгляд керiвництву МКСЩ та
шелагогiчноi Ради пропозицiй про моральне та матърiальне заохочення
шховаЕцiв, учнiв i слухачiв, застосування стягнень до тих, хто порушуе
пппвп.ла BHyTpi шнього трудово го р оз порядку МКСЦ ;- вибiр форМ пiдвищеНня педаГогiчноi квалiфiкацii;

- участь у роботi методичних об'сднань, нарад, зборiв, iнших
оргапiв самоврядування мксц, в заходах, пов'язаних з органiзацiсю

порядку дослiдно-

вавча.tьно- виховноi роботи ;

- проведення установленому
еfсшерIr}lентЕIJIьноi, пошуковоТ роботи ;_ вибiр педагогiчно обгрунтованих фор*, методiв, засобiв роботи з
шrtованIцми, учнями i слухачами;_ захист професiйноi честi, гiдностi вiдповiдно до законодавства;- соцiальне та матерiалъне заохочення за досягнення вагомих
pE]ý,-TbTaTiB у виконаннi покладених на них завдань;

- об'еднання у професiйнi спiлки, участь в iнших об'еднаннях
qFOшеfrIн, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством.

5.5. Педагогiчнi працiвники мксЦ зобов'язанi:
- виконувати навчальнi плани та програми;
- надавати знання, формувати вмiння i навички з рiзних напрямкiв

шýзашкL.tьноi освiти диференцiйовано, вiдповiдно до iндивiдуurr"""*
IýгЕ]tIlвостей, iHTepeciB, нахилiв, здiбностей вихованцiв, учнiв i слухачiв;

- сприяти розвитку iнте--lекту€LIIьних i творчих здiбностей,
ftЬШЧНllХ ЯКОСТеЙ ВИхованцiв, л,чнiв i с--rl,хачiв вiдповiд"о до iх здiбностей та

9
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запитiв, а також збереженню здоров'я;
- визначати мету та KoHKpeTHi завдання позашкiльноi освiти

вихованцiв, учнiв i слухачiв, вибирати адекватнi засоби ix реалiзацii;- здiйснювати педагогiчний контроль за дотриманням
вихованцями, учнями i слухачами морально-етичних норм поведiнки, правил
внутрiшнього трудового розпорядку закладу, вимог iнших документiв, що
регламентують органiзацiю навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогiчноi етики, поважати гiднiсть вихованця,
учня i слухача, захищати його вiд будь - яких фор* фiзичного, психiчного
насильства; виховувати своею дiяльнiстю повагу до принципiв
загальнолюдськоi моралi ;

- берегти здоров'я вихованцiв, учнiв i слухачiв, захищати iх iнтереси,
пропагувати здоровий спосiб життя;

- виховувати повагу до батькiв, старших за BiKoM, до народних
традицiй та звичаIв, духовних i культурних надбань народу Украiни;

- постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну
майстернiсть, загальну i полiтичну культуру;

- ВеСТи ДокУМентацiю, пов'язану з виконанням посадових обов'язкiв
(журнали, плани роботи тощо);

- ВихоВувати особистим прикладом i настановами повагу до
державноi символiки, принципiв загальнолюдськоi моралi;

- дотримуватися вимог Статуту МКСЦ, виконувати правила
внутрiшнього розпорядку та посадовi обов'язки;

- брати участь у роботi педагогiчноТ ради МКСЦ, виробничих нарадчrх
при директоровi, методичних нарадах та об'еднаннях;

- ВИКОнУВаТи накази i розпорядження керiвника МКСЩ, нач€Lпьника
УпРавлiння у справах ciM'T, молодi та спорту Житомирськоi MicbKoi ради.5.6. Керiвники гурткiв, груп, спортивних секцiй та iнших об'еднань
МКСЦ працюють вiдповiдно до розкладу занять МКСЦ, затвердженого його
керiвником.

5.7. Обсяг педагогiчного навантаження в МКСЩ визначаеться його
Керiвником згiдно iз законодавством i затверджуеться управлiнням у справil(
ciM'i, молодi та спорту Житомирськоi MicbKoi ради.

ПеРеРОзпоДiл або змiна педагогiчного навантаження протягом
НаВЧаЛЬНОГо року здiЙснюеться директором МКСЦ у разi змiни кiлькостi
гоДин За окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим
навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогiчного керiвника з
дотриманням законодавства про працю.

5.8. Не Допускаеться вiдволiкання педагогiчних працiвникiв вiд
ВИКОНаННЯ професiЙних обов'язкiв, KpiM випадкiв, передбачених
законодавством.

5.9. Педагогiчнi працiвники МКСЦ пiдлягаютъ атестацii у термiни та
порядку, визначених чинним законодавством УкраТни.

5.10. Батьки вихованцiв, учнiв i слухачiв та особи, якi ii замiнюють,
мають право:



- ОбИРаТИ i бути обраними до батькiвських KoMiTeTiB та органiв
громадського самоврядування МКСЦ;

- звертатися до управлiння у справах ciM'i, молодi та спорту
ЖитомирськоТ мiськоi ради, директора мксЦ та органiв мiсцевого
самоврядування з питань навчання та виховання дiтей;- ПРИЙМаТи рiшення про участь дитини в iнновацiйнiй дiяльностi
МКСЦ;

- брати участь у заходах, спрямованих на полiпшення органiзацii
навчально-виховного процесу та змiцнення матерiально-технiчноi бази
МКСЦ;

- захищати законнi iнтереси вихованцiв, учнiв i слухачiв в органах
громадського самоврядування мксц та у вiдповiдних державних, счдових
органах.

б. Управлiння МКСЩ

6.1. Керiвництво мксЦ здiйснюс його директор, якIlI-1 с
громадянином Украiни, мае вищу педагогiчну ocBiTy i стаж пе:агогiчноi
роботи не менше як три роки, володiе державною мовою.

6.2. ,.Щиректор I_{eHTpy призначаеться та звiльнясться з поса.]лt rticbKиrt
головою.

6.з. Призначешrя дирекrора коNtуI]€lльного заIшаry <<MicbrcTl'r ьа,-]ьт\рно.
спортивнlй цеЕгр Житомирськоi мiськоi ради)), здiйсrшосгься з€l рез\--1ьтатом
конкурсУ, що проВод4тьсЯ вiдповiдrо дО ПоложеНнrI прО проведення конк\рс\, на
Поса,щi диреюора мiською Ivльтурно-спортивного центру MicbKoT pa1r. й-rr1о,
укJIадеш{rI строкового трудового договору.

6.4. Працiвники MKCI] призначаються на посади i звi--tьняються з
посад керiвником MKCI] вiдповiдно до чинного законодавства.

6.5. Щиректор MKCI]:
- здiйснюе керiвництво колективом, забезпечуе раuiона-lьнийпiдбiр кадрiв, створюе належнi умови для пiдвищення- фахового рiвня

працiвникiв;

програм,

ушrrш i

_ органiзовуе навчально-виховний процес;_ забезпечуе контроль за виконанням навчальних планiв i
якiстю знань, yMiHb та навичок, вихованцiв, учнiв та слухачiв;

- створюе належнi умови для здобуття вихованцями,
слухачами позашкiльноТ освiти;

- забезпечуе дотримання вимоГ щодо охорони дитIlнства.
санiтарно-гiгiенiчних норм, технiки безпеки;

- розпоряджаеться в установленому порядку майном i коштаrtлt
МКСЦ;

- органiзовуе виконання кошторисУ мксц, уклада€ угоJи з
юридичними та фiзичними особами, в установленому порядку вiдкривас
рахунки в органах Щержавного казначейства;

- встановлюс надбавки, доплати, премii та надае матерiальнl,

ll



допомогу працiвникам мксц вiдповiдно до законодавства;
- представляе мксц В ycix пiдприемствах, установах т

органiзацiях i вiдповiдае перед засновником за результативнiстъ дiяльносr
МКСЦ;

- дае дозвiл на участь дiячiв науки, культури, членiв творчи
спiлок, працiвникiв культурно-освiтнiх закладiв, пiдприемств, установ т
органiзацiй, iнших юридичних та фiзичних осiб у навч€lJIьно-виховном
процесi;

- забезпечуе право вихованцiв, учнiв i слухачiв на захист вiд буль
яких форм фiзичного або психiчного насильства;

видае В межаХ своеi компетенцii накази та розпорядження
контролюе ix виконання;

- застосовуе заходИ заохоченнЯ та дисципЛiнарнi стягненнЯ Д(
працiвникiв МКСЦ;

- затверджУе посадОвi обов'Язки праЦiвникiв мксц, звiтуе прr
роботу.

6.6. .Щиректор МКСЩ е головою педагогiчноI ради - постiйно дiючоп
колегiального органу управлiння МКСЩ.

6.7. Педагогiчна рада МКСЩ:
- розглядае плани, пiдсумки i актуальнi питання навчальноi

тренувальноi, виховноi, органiзацiйно-масовот та iнформацiйно-методично
роботи закладу, його структурних пiдроздiлiв, гурткiв, груп та iншю
творчих об'еднань, а також питання дотримання санiтарно-гiгiенiчнru
вимог, забезпечення технiки безпеки, охорони працi;- розробляе пропозицii щодо полiпшення дiяльностi мксц
утворення нових гурткiв, груп, спортивних секцiй та iнших творчш
об'еднань;

- визначае заходи щодо пiдвищення квалiфiкацii педагогiчнrо
кадрiв, впровадження В навч€шьно-виховний процес досягнень науки
передового педагогiчного досвiду;- створюе в разi потреби експертнi та консультацiйнi koMiciт зz
напрямками роботи;- порушуе клопотання про заохочення педагогiчних працiвникiв.

6.8. Робота педагогiчноi Ради проводиться вiдповiдно до потре(мксц. КiлькiсТь засiдаНь педагогiчноi ради визначаеться if доцiльнiстю, Ьс
не може бути менше нiж два рази на piK.

6.9. В мксЦ можутЬ створюВ атисЯ i дiяти пiклувальна рад4
учнiвсьКий та баТькiвський комiтети, а також KoMicii, асоцiацii тощо.

б.10. Органiзацiйно-методичне керiвництво, контроль за фаховоlо
дiяльнiстю МКСЩ здiйснюе управлiння у справах ciM'i, молодi ,u .оор.у
Житомирськоi MicbKoi ради.
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7. Фiнансово-господарська дiяльнiсть, матерiально-технiчна база
мксц

7 .|. Фiнансово-господарська дiяльнiсть МКСЦ
вiдповiдно до законодавства та цього Статуту.

7.2. МКСЦ е неприбутковою установою та не мае на MeTi отримання
ДОХОДiВ (ПРИбУткiв) або Тх частини для розподiлу серед засновникiв
(УЧаСНИКiВ), працiвникiв (KpiM оплати iхньоi працi, нарахування единого
соцiального внеску). Щоходи (прибутки) I-{eHTpy використовуються
ВИКЛЮЧНО Для фiнансування видаткiв на утримання МКСЦ, реалiзацii мети
(цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених його установчими
документами.

7.3. ФiНансУвання MKCL{ здiйснюеться за рахунок коштiв мiсцевого
бЮДЖеТУ ЖИтомирськоi мiськоi територiальноI громади, а також за рахунок
власних надходжень, не заборонених законодавством.

7.4. Власними надходженнями Щентру е:
- КОШТИ, ОТРИМаНi За надання платних послуг, вiдповiдно до вимог

чинного законодавства Украiни;
- благодiйнi внески;
- гранти та дарунки;
- кошти гуманiтарноi допомоги;
- iншi надходження.
Власнi надходЖеннЯ викорисТовуютьсЯ для прОвадження дiяльностi,

передбаченоi Статутом. Бюджетне фiнансування закладу не може
зменшуватися або припинятися у разi наявностi в закладi власних
надходжень.

Не використанi в поточному Роцi власнi надходження I-{eHTpy не
можуть бути вилученi, kpiM випадкiв, передбачених законодавством
Украiни.

7 .5. МКСЦ у процесi провадження
дiяльностi мае право:

ф iнансово-го сподарськоI

- самостiйно, в межах кошторису, розпоряджатися коштами
господаРськоi та iншоi дiяльноСтi вiдповiдно до цього Статуту;

- користуватися безоплатно земельними дiлянками, на яких BiH
розташований;

- розвивати власну матерiальну базу, мережу спортивно
оздоровчих, профiльних таборiв, туристичних баз;

- володiти, користуватися i розпоряджатися майном вiдповiдно до
чинного законодавства та цього Статуту;

- виконувати iншi дii, що не суперечить законодавству та цьому
Статуту.

матерiально-технiчна база мксц включа€ примiщення, споруди,
обладнання, засоби зв'язку, транспортнi засоби, земельнi дiлянки, рухоме i
нерухоме майно, що перебувае у його користуваннi.

проводиться

lз



l4

для проведення навчально-виховноi, навчально-тренувальноi таспортивноi роботи мксЦ можуть надаватися в користування об'екти,
культурнi, оздоровчi та iншi заклади безоплатно або на пiл".ових умовах.порядок надання зазначених об'ектiв у користування визначаеться
виконавчим KoMiTeToM Житомирськоi MicbKoi Ради вiдповiдно до чинного
законодавства.

7,6, мксц може надавати платнi послуги з освiтньо-виховного
iнформацiйного та культурологiчного напряму.

7,7, Ведення дiловодства, бухгалтер""по.о облiку та звiтностi в мксц
здiйснюеться у порядку, визначеному нормативно-правовими актами.

8. Щiяльнiсть Мксщ у рамках мiжнародного спiвробiтництва

8.1. MKCI_{ мае право
пёдагогiчний обмiн у рамках
мiжнародних заходах.

8.2. МКСЦ маеo,L. lчr^\-ц мае право укладати угоди про спiвробiтництво,
ВСТаНОВЛЮВаТИ ПРЯМi ЗВ'ЯЗКИ З навчальними закладами_ няvксlRт/тплизакладами, науковими
установами, громадськими пiдприемствами та органiзацiJvrgrlvD(,.'1Y''l' lРL'lvl4ЛUЬКИМИ lllДПРИеМСТВаМИ Та ОРГаНiЗаЦiями, об'сднаннями
iнпIих краiЪ у встановленому законодавством порядку.

9. Порядок внесення змiн до Стаryту

9.1 Змiни до Статуту мксц затверджуютъся засновником
шляхом викладення Статуту в новiй редакцii.9.2. Змiни 

. 
до Статуту здiйснюються при змiнах

проводити мiжнародний учнiвський та
ocBiTHix програм, проектiв, брати участь у

мксц

чинного

з моменту ix

законодавства та в iнших випадках за рiшенням засновника.9.З. Змiни до Статуту набувають юридичноi сили
державноi реестрацii згiдно з чинним законодавством.

10. Припинення дiяльностi МКСЩ

10,1 Припинення дiяЛьностi мксЦ проводИться шляхом реорганiзацiiабо лiквiдацiт вiдповiдно до чинного законодавства.
,л?;? 

_{_ пч.i припинення дiяльностi мксЦ (у результатi його

неприбутковим органiзацiям вiдповiд"о.о виду в межах комунальноiвласностi MicTa. або зараховуються до доходу мiьького бюджету в частинiгрошових коштiв.
10.3. Лiквiдацiя або реорганiзацiя Щентру здiйснюсться за рiшеннямйого засновника або за рiшенням суду.

мiський голова Сергiй СУХОМЛИН


