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1. зАгАльнl положЕння
_ей Статут визначас юридичний статус, предмет дiяльностi, ocHoBHi завдання
ьного почАткового спЕцlАл lзовАного мистЕцького ндвчдл ьного
:lY
З:-{<XAPKIBCЬKA ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА Ngl lП/ l.Ю РОПlНА) (надалi Зэ,_-- який переЙменований рiшенням 12 cecil XapKiBcbKoi мiськоl'ради б скликання вiд
i-- -: 2]11 р Nq 571111 кПро перейменування установ та закладiв культури, якi
З-:,ifпТЬСя у комунальнiй власностi MicTa Харкова> з КоМУнАльного здклАду
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- ^-:'РИ (XAPKIBCЬKA ДИТяЧА ХУДоЖНЯ шКоЛА Ns1 lt\/l l Ю РеПlНА>
1 1. Заклад пiдпорядкований та пiдзвiтний !епартаменту культури XapKiBcbKoi

',l ]="Э Э?ДИ
1

2.
3

Засновником Закладу е XapKiBcbKa MicbKa рада (далi - Засновник).
Власником майна е територiальна громада м Харкова в особiХаркiвськоТ
iJ ]:j] эади (далi - Власник)
i 4- Заклад с юридичною оеобоно, яка згlдно з чинним законодавством:
мае самостlйний кошторис, саплостiйний баланс, розрахунковi (поточнi) та
-* сэ-{унКи в органах,Щержавного казначейства Украi'ни;
мае печатку, штампи, бланки зi cBoiM найменуванням;
володiс вiдокремленим майном, яке передано l'й в оперативне управлiння;
дl0 за принципоl\4 поеднання бюдх<етного фiнансування та iнших джерел
: -:--],.,зання,
може вiд свого iMeHi набувати майновi, особистi немайновi права, нести
:j:=;з[и, бути позивачем, вiдповiдачем, третьою особою в судах Bcix iнстанцiй;
здiйснюс господарську дiяльнiсть, доходами вiд якоl та майном, придбаним
эз :э_-'.;:lок цих доходlв, мае право розпоряджатися самостiйно.
i 5. Заклад утворений та зареестрований в порядку, визначеному законом. що
э -; : €0 д iяльн icTb вiдповiд ноi неприбутковоi' органiза
цii';
=
Зэ,;rгримусться 3а paxyнoк бюджету MicTa Харкова, кошти якого е джерелом доходiв
?:.- -:J_+_r.
т ,r,
ч9
за";-э-, е неприбутковоtо органiзацiою Забороняоться розподlл отриманих доходiв або tx
!э]-"-r;l серед засновникiв (учасникiв), членiв такоТ органiзацii, працiвникiв (KpiM оплати
lX
,ie- нарахування едиFiого внеску), членiв органiв управлiння пов'язаних з ним осiб
:,a i.э -l;l Закладу використову}оться
включно для фiнансування видаткiв на його
;j-ГС"Ь{ЭННЯ, реалiзацiТ мети (цiлеЙ, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених
цим
1

l]-Э-j,-оМ.

б У

своТй дiяльностi Заклад керусться Конституцiсю i законами Украiни,
пос-,ановами Верховнот Ради Украiни, декретами, постановами i
розпорядженнями
{аб *gту [ИiHicTpiB Украlни, актами Президента УкраТни, нормативними та методичними
Jtr,:'1l.{еНТЭМИ MiHicTePcTBa Культури Украiни, рii.шеннями XapKiBcbKol MicbKo[
ради та iT
ЗИl;a:iаВЧОго KoMlтeTy, розпорядженнями )tаркiвського мiського голови, наказами
Дегартаменту культури ХаркiвськоI MicbKoi ради, цим Статутом та iншими нормативними
1
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1.7. Найменування Закладу:
1.7 1 Повна назва:
yкpal'HcbKotO MoBolo. коNлунАЛьнl4Й

почАтковиЙ спЕцlдлlзовдниЙ

Iйt4стЕцЬкиЙ нАвЧАльнtlЙ зАклАД (XAPKIBсьKA дитЯчА худоЖня шкоЛд Ns1
lM i Ю РСПlНА)
- росiйською мовою: коммунАльноЕ нАчАльноЕ спЕциАлизировднноЕ
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ИСКУССТВ КХАРЬКОВСКАЯ ДЕТСКДЯ ХУДОЖЕСТВЕННДЯ
Ш(оjlА Nsl Ипл. И.Е. РЕпИНА).
- англiйlськоlо мовоlФ. Г/lUt JlClPAL PRii,JARY SPEC|ALiZED EDUCAT|ONAL
lNSTITUTION сF ARTS,,KHARKIV CHiLDRЁN,S АRт SCHooL Ns 1 тнЕNл l REPIN,,

r 2 Скорочена назва:

8

украlнською мовою - КПСМНЗ (ХДХШ N91 lП/ l.Ю РеПlНА>;
росiйською мовою - КНСУЗИ кХflХШ Ns1 ИМ. И Е РЕПИНА>
англiйською MoBOto. - N/PSEIA KKCAS N91 тн. l. REP|N,,
Юридична адреса: м XapKiB, вул, eceHiHa, буд 8А

зАвдАння тА Функцlj зАклАду
2 1 основна мета Закладу - 3абезпечення реалiзацii' i захист
-:=-= ?омадян Украiни у сферi початковоl' художньоi'
освiти;
2. плЕтА,

конституцlйних

:-=::i-+1я гарантiй естетичного виховання через доступнiсть
до

надбань
=--""]ЯЦОТ iСВiТОВОi'КУЛЬТУРи, стВорення пiдl'рунтя для занять художньою творчiстю, а
-_-= -эiбiльш обдарованих
учнrв - до вибору професil в галузi культури та мистецтва.
2 2, Заклад проводить навчально-виховну, методичну, виставкову,
пленерну,
. i=-_. cro просвiтницьку роботу.
2 З Основними завданнями Закладу е:
виховання громадянина Укра[ни,
вiльний розвиток особистостl, виховання поваги до народних звичаlв,
-э-"-; нацiоНальниХ цiнностеЙ украТнського народу, а також iнших нацiй i народiв,
виховання у учнiв поваги до КонституцiТ Украiни, патрiотизму, любовi
до
_,

l.r..

-э;тва.

_
-

прав i свобод людини та громадянина, почуття власноТ гiдностi;
естетичне виховання дiтей та юнацтва;
навчання дiтей, пrдлiткiв, а при потребi й повнолiтнiх громадян
рiзних видiв
створення умов для творчого, iнтелектуального

задоволення потреб

у

i

духовного розвитку;

i творчiй
э:еалiзацil',
пошук та залучення до навчання здiбних, обдарованих I талановитих
дiтей
-3 r-t;-т3дi розвиток i пiдтримка i'х здiбностеЙ, обдарувань i талантiв;
задоволення духовних та естетичних потреб громадян
2.4. Структура Закладу та li' пiдроздrлlв визначаються 3акладом самостiйно.
за
,,:,-] -:*(энням з flепартаментом культури XapKiBcbKoi' MicbKoT ради
2 5, З метою виконання завда1-1ь, що стоять перед Закладом та забезпечення
-Э'"Э -f,ЭШ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ РОЗВИТКУ iHTePeciB i здiбностей
учнiв, можпиве вiдкриття
LЭ-"t'вiддiлень (музичного, художнього, хореографiчного, театрального та iнше).
В межах
з - ] --эiiь (за напряlмками jx дiяльностi) можуть створlоватися вiдповiднi вiддiли.
2.6. Заклад мас право створювати рiзнi cTpyKTypHi пiдроздiли (групи),
що працюlоть
-з ээсадах Сап,lоокупностi. Положення, штатний розпис, навчальнi плани,
програми
3,-Э;':-}РНОГо пiдроздiлу, напрямки роботи, наповнюванlсть
груп розробляються,
э,{э-аqаються та затверджуються директором Закладу Розмiр батькiвськоl'
плати за
::6З*ЭННя встановл юOться згiд но чинного законодавства
УкраТн и,
27 Заклад може мати фiлii'. Рiшення про створення фiлii приймаеться Закладом
Саt"ЭС-ГtЙНО ПlСЛЯ ПОГОДЖеННя з
Щепартаментом культури XapKiBcbKol,мicbKoT ради.
2 В, Заклад lможе створювати асоцiацil та iншi органiзацiйнi структури
за згодою
fie ;артаменту культУри XapKiBcbKol MicbKoi ради.
29, Заклад може органiзовувати проведення на своТй навчально-виховнiй базi
педагсгiчноТ практики студентlв ви
щих мистецьких навчальн их за клад iB.
2'10, 3аклад може органiзовувати роботу cвolx структурних пiдроздiлiв (класiв)
у
примlщеннях загальноосвiтнiх, вищих навчальних закладiв, пiдприемств,
органiзацiй
tslдповIдно до укладених договорtв iз зазначеними закладаfu4и
та установами.
^э,-.

професiйному самовизначеннi

L.-=

2 11 Заклад проводить методичну, виставкову, пленерну
роботу, спрямовану на
dалення програм, змiсту,

методiв навчання.

форм
-:-_= ;lддlли проводять роботу
з пiдвищення квалiфiка ii педагогiчних працiвникiв за
= -,,|,' дtяльностi. Пiдвиi,r_lення квалiфiкацiI може проводитися у формl KypciB,
- =: = i.,lайстеР - класiв, зiдкритиХ ypoKIB. пiдготовкИ лекцiй,
рефеýатiв i за lнши*ци
i

,=- ,'-,.|V,И формагии
Участь педагогiчних
працf в-циlкlв у заходах
пlдвищення
засвlдчусться
Заклалу
директором
i
с
=_
п;дстаiзоiо для проведення атестацil
може надавати l\4етодичну допомогу педагогlчним колективам lнших навчальних
з молодlжним, дитячим органlзацlям,
?'2 ЗакЛад N4сже органiзовувати та проводити рiзноманlтнl конкурси,
фестивалi,
-_-енэри, огляди твсрчоi ьлайстерностi та iншi
==
розва>кальнi l мистецьки заходи
Право вступу до Заклад.у Мають громадяни Укtзаiни. lноземцi
:---за якi перебуВаКrТь в YKpaiHi на законних пiдставах вступають та особи без
до Заклалу в
встановленому для громадян Украlни
'4 Прийом учнiв до Закладу може здiйснюватися упр довж навчального року, як
-;онкурснiй ocHoBi, так i за конкурсоМ, на пiдставi заяви
батькiв або осiб. якi Тх
--: .-1с заявиl батькiв або осrб. якi tx замiнlоють, додаютЬся довlдка1ц"oru"o1.o
-- Э вlдсутнlсть протt4показань
до занять у Закладt та коп|я св|доцтва про
:--: liорядок l стрс|lи проведення вступних iспитlв, прослуховувань l вимоги
до
,-

-':

j-э,аF]]тЬся

педагог!чною

радою

1ректора Закладу

Заклад;,,

Зарахування

на

навчання

проводиться

-a Зlк вступНикiв та TepMlH
iJавчаннЯ в14зl-{ача|оТься педагОгlчноЮ радою Закладу
:'Э ДО ТИПОВИХ НаВЧаЛЬНиХ плаlilв l програм, затверджених MiHicTepCTBoM культури

,

або обраних Закладом для органiзацii'навчально-вих вного процесу.
flокументацiя Закладу, яка регламентуе органiзацiю та проведення навчальнопроцесу, ведеться за зразками, затвердженими MtHicTepcTBoM культури

'3

"7 Заклад подас

iи.

статистичнi звiти вiдповiдно

до вимог

органiв державноi

питання соцiального розвитку Закладу вирlшуlоться трудовим колективом

участю адмiнiстрацir.

заклад мас право самостiйно розробляти свiй Статут

iз

подальшим

м. затвердженням та ресстрацiею його в
уповноважених для цього органах.

3. ОРГАНIЗАЦЛЙНА СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ

упрАвлlння зАклАдопл

з ] Структура управлiння Закладу встановлюсться за погодженням
iз
-аментом культури XapKiBcbKoT MicbKoT ради
э 2 Керiвництво Закладом здiйснюсться
директором, який призначасться на
ul lqy lqlчlЕп ! у KyJ
1иректором Щепартаменту
культури
lb lури xapkiBcbkoT
\apкlBCbKol Mlcbкol
Micbkol РаДИ
ради Зза контрактом та

з посадИ в порядку, встановленому законодавством Украiни,
З З Заступники директора, педагогiчнi та tншi працiвники
Закладу призначаються
-э]?'llИ та звlльнЯютьсЯ з посад вiдгtовiдно
до законодавства Украrни.
З 4 Щиректор Закладу
здlйснюе поточне керiвництво Закладом;
забезпечуо виконання рiшень XapKiBcbKoi MicbKol'
ради i Гl виконавчого
розпоряджень Харкiвського п/llського головrf t-лаl(азlв директора,Щепартаменту
XapKiBcbKoT MicbKoT ради
=-=5'I ьUЯ

i

;

забезпечуе ефективне виконання та збереження закрiпленого
за Закладом
додержуOТЬСЯ

Колекти вного дсговор!/;
з
уклада0 договори юридичнLlми та фiзичними особами;
ЧГ\4ОВ

-

своечасно подао органам управлiння Закладом та iншим контролюючим
встановленl показники статистичноl звiтностi, а також iншi необхiднi вiдомостi;
=-эl,|
про роботу та стан Закладу з питань, що вiдносяться до i'x компетенцti,
представляе Заклад в ycix пiдприемствах, установах та органlзацlях, в
контролюючих та правоохоронних органах;
:эзlх
забезпечуе надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення,
|!-| запити та lншl документи судових, правоохоронних та контролюючих органlв
мотивованих
;_, --эзгiоl, об'ективно[, документально пiдтвердженоТ iнформацiI та
-

-эздей

__ ::-свiдь

негйсжлиtsо надати

у стрск. визначени!1 ;i 331цri або

передбачениЙ
. _-_-эз]тtsом. направляс промiжну вlдповlдь lз заз1-1аченням причин цього та дати
: -: --= :]lэтсчноl вtдповiдi
=:-э-a|-iому розпоряд}l{енням Харкlвського мiського голови порядку пlдготовленl
: -,, = li-lовIдей на протести, постанови подання, приписи, зверFiення, листи, запити
документи судових, правоохоронних та контролюючих органlв погоджуе з
l,j,,|ч ним департаментом XapKiBcbKol MicbKol рад и
призначас на посади та звlльняе з посад працiвникiв 3акладу;
органlзовус навчально-виховний процес;
забезпечуе контроль за виконанням навчальних планlв l програм, якlстю
-= ;MlHb Та НаВИЧОК УЧНlВ;
забезпечус дотримання вимог щодо охорони дитинства, caнlTapHoнорм, технiки безпеки;
та
протипожежних
- --.,х
_
розпоряджаеться, в установленому порядку, майном i коштами Закладу;
установлюе надбавки, доплати, премit та надас матерiальну допомогу
- =-;,ll"iaм Закладу, вiдповiдно до законодавства;
дае дозвlл на участь дlячlв науки, кi/льтури, членlв творчих спlлок,
]f _ з-икlв культурно-просвlтницьких закладtв, пiдприомств, установ та органiзацiй, iнших
i*r,_]r...lних або фiзичних осiб у навчально-виховному процесl;
забезпечуе право учнiв на захист вiд будь-яких форм фiзичного або
;

-.ll

:.

-+сГо

1.1э

-

НасИлЬстВа;

видае,

в межах cвoel

компетенцii', накази, якi обов'язковi для виконання

-эац|вниками l контролюе lx виконанl-iя;
застосовуе заходи заохочення,

дисциплlнарнl

стягнення

до працlвникlв

-

затверд}куе посадовi обов'язки працiвникiв Закладу
З5
Вiдповiдальнiсть директора Закг,аду:
при,}lевиконаннi або неналежному виконаннi директором Закладу своlх
=-]зажень, передбачених цим Статутом та встановлених чинним законодавством
:= -,. директор несе вlдповlдальнlсть у встановленому порядку
3б
Щиректор Закладу с головою педагогiчноi ради - постiйно дiючого
-э-а--lьного органу управлiння Закладом У вiдсутнiсть директора, обов'язки голови
.э-_.0 заступник директора Обов'язки секретаря педагогlчноl ради виконуе один з
=...;: ,ачiв Закладу, який обирасться строком на один plк
З.7 Педагогiчна рада об'еднуе педагогiчних працiвникiв Закладу i створюеться з
1.1э-э.ф оозвитку та вдосконалення навчально-вихоЁ}ного процесу, пiдвищення професiйноТ
,.,э,t ;эрн ocTl та творчого зростання педа гогiчного колекти ву.
З.В Педагогiчна рада Заклад5л:
розглядас план навчально-виховноТ t методично[ роботи Закладу;
обговорюс заходи, якi забезпечують високий piBeHb навчально-виховноi
I.,э-э;ично[ роботи:
заслуховуе та обговорю0 доповiдi директора 3акладу, його заступникiв.
i,ерiвникiв вiддiлiв (вiддiлень), та окремих вик.ладачiв щодо стану навчально - виховноГ
i

i
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rЕ'1'3533ТИСЯ i
абО РаДИ Школи, можуть
ДiЯТИ П'*луu"лоrаЪ;;",
Г-fiЧ' ,уrпlоuьКИИ
учнiвський та
,u оатькiвСький
э=-э-П тощо.
u.'ool'
KoMiTeT, а також KoMicii
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--- -:
Директор Заклад5' нЁ
зобов'язаний R';lйпцrrост,,
- =_-:-Э,-о самс8ряд]/Еёння,
_:.
вnlконувати рiшення
органiв
;"";":;:;:у
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-_-;ffi
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д прАвА тА оБов,язки
учАсникlв нАвчАльно-виховного
"
ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

]

Учасникаlvlи навчально-виховного
lv оУlz\UЁ'-iUго
учнl,

процесУ

Закладу

е:

д иректор, заступники
директора;
викладачi, концертдJlейстери;'
бiблiотекарi, спецiалiсrи,-Йлученi
О,.JаЕЧалЬно-вих( эвного
батьки або ссоби,
процесу;
якл lx заtиiнюtоть;

представники

-виховномч поочu.Х'дприЁмстВ, установ та органiзацiй,
Учнi Закладу мають
гарантоване
державою право на:
l

якi беруть участь

r

здобуття позашкiльноl' tиистецькоj освiти вiдповiдно
до ix здiбностей
обдарувань, уподобань та iHTepeciB;
добровiльний вибiр закладу та навчання певним видам мистецтв;
навчання декlльком видам мистецтв;
безпечнi Й нешкiдливi умови навчання та працl;
користування навчальною базою школи,
участь у конкурсах, оглядах, фестивалях, олlмпiадах, концертах, виставках,
-ленерах тощо;
повноцlннi за зlиiстом та тривалlстю заняття.
z1 З
Учнi користуtсться llpaвot/] внутрlulкlльного гiереведення та переведення
до
_,-' закладу за гiаявностl вlльних rиiсць [iереведення здiйснюються за наказом
ректора Закладу.
4.4 Учнi Закладу з<rбов'язанi:
оволод|ти знаннями, вмiннями, практичlJими навичками;
пlдВищуватИ загальний культурний plBeFib;
дотримуватися морально - етичних норм, бути дисциплiнованими;
брати участь у рiзних видах трудовоi'дiяльностi;
дбайливО ставитися до комунального, громадського i особистого майна;
дотриrиуватися вимог Статуту
4 5 Педагогiчним працiвником повинна бути особа з високими моральними
--:"1,1 яка lJiac виU-{у
педагогiчну або iншу фахову ocBiTy, належний piBeHb професiйноi
--- -=-,l здtйснюо педегогIчНу лiяльнlсть забезпечуа результативнiсть та якiсть cBocj
-_-' эзичниЙ та пСИХологiчниЙ сТаН зДороВ'я якоi ДозВоляс ВИкоНУВаТи професiйнi
: =:-,,з шl<с-lлi Педагогiчнtлrл працlвникоrи l]ахладу мсже бути також народний
умiлець з
,,-" i,t,й моральними якостями 3а
умови забезпечення належноl' результативностi
:

-1-эНО-ВИХОВНОГО ПРОЦеСУ

/

б

Педагогiчнi працiвники Закладу мають право на:
внесення керiвництву Закладу та органам
культурою пропозицiй
-] -слlпшення навчально-виховного процесу, поданняуправлlння
l-.la розгляд керiвництву школи та
_ =- _ --с]
радИ пропозl,:цiЙ fiрС Г!iТОРаЛЬНе та гиатерlальне заохочення
учнiв
- =ЭlНЯ СТЯГнень до T1,1x, хтс пopyt-jJyc праSила вн5rтрiшнього розпорядку, щс дiють у

-

вибiР форМ пiдвиtцення педагогiчноi квалiфiкацii;
участь у роботi пJетодичl]их об'еднань, нарад, зборlв, у заходах, пов'язаних з
- jэ_.i]ею навчально-виховноl роботи;
вибiр педагогiчr,rо обiрунтованих форм, методiв, засобiв
роботи з учнями;
захист професlйноl честi, гiдностi вiдповiдно до законодавства,
соЦlальне та матерiальне заоХоченнЯ за досягнення вагоМих
результатiв у

-э--l,

-

покладених

на них завдань;

об'еднанlJя у професiйнi спiлки, участь
]тэ яких не заборонена законодавством

j 7,

в

iнших об'однаннях громадян,

Педагогiчнl працiвники зобов'язанi:
виконувати навчальнi плани та програми,
надавати знання, формувати вмiння i навички диференцiйовано, вlдповiдно
,ал
ьн их можл ивостей, HTepeciB, нахилiв, зд iбностей
учнrв;
сприяти розвитковi iнтелектуальних i творчих здlбностей
учнiв вtдповlдно
KlB та запитlв;
i

здiйснювати педагогiчний контроль за дотрt,lмаl-iням
учням моральноэlй поведlнки. дисциплiнарних вимоr.,
дотримуватися педагогiчноl етики, поважати гiднiсть учня, захищати його вiд
форм фtзичного насильства;
виховував своЁFо дiяльнiстю повагу до принципlв загальнолюдськоi
моралi
ь

берегги здоров'я учнiв. захищати lx

-

jЕца-,э в.
-=

-

виховувати поваry до батькiв, жiнок, старших за BlKoM,
до народних
духовних i культурних надбань украТнського народу;

l

виховувати особистим

прикладом настановами поваry до державноi
принципiв загальнолюдськоi' моралl;
постiйно пlдвищувати професiйний plBeHb, педагогiчну майстернiсть.
rаЕtъ--у l полiтичну культуру;
проводити роботу для 3алучення дiтей та юнацтва
до занять мистецтвом;
_
вести документацiю, пов'язану з виконанням посадових обов'язкiв (журнали,
-,-=i,-L' э,эботИ характерИстики, вiдомостi про
успiшнiсть учнiв класу тощо);
проводити батькiвськi збори класу;
дотримуватися вимог статуту закладу, виконувати правила внутрiшнього
T\l Д-]ЕФ-о роз п оряд ку та п осад о в i обо в' яз ки
дотримуватися вимог щодо охорони дитинства, санiтарно-гiгIенiчних та
]Et-- лгffi€)fiних норм, технiки безпеки;
брати участь у роботi педагогlчl-iоi ради методичних об'сднань, вlддiлень
- : -..aJ зборiв, за.ходах пов'язаних
-_
з срганlзацlеiо навчально-виховноl роботи;
у
!:онтролювати своачасне надходження батькiвськоiплати за навчання;
за рlшенIrям адмiнiстрацll ВиходиlтL,l на замlну вlдсутнього педагогiчtlогс

rc::

r7

;

i, канl(улярнi днl, iдо не збiгаються з тарифною вlдпусткою, педагогiчнi
:-,,.эжуть
гlоза п.4ето,fiичною роботою, залучатися до
участi у пiдготовцi школи до
, ] - -==-Э.rэНоГосОКV.
виконувати накази i розпорядження керiвникlв 3акладу, органiв
управлiння,
_!: ]-Ё;ь{ управлiння яких належить Заклад.
, 3 Викладачi, школи
працюють вiдповlдно до розкладу занять, затвердженого
:_

длЕв,1- :cob,t або заступ

ни

ком ди ректора,

9, Педагогiчнi працiвники Закладу пlдлягають атестацii вiдповiдно
до
jiзt:н::эвства.
-1

: 10.обсяг педагогiчного навантаження педагогiчних працiвникiв
l]-]з]Ё-]юеться

чинного

Закладу
згiдно iз законодавством УкраТни Норма годин на одну тарифну
ar".*у
-Ёта-:t-+dих працiвникiв Закладу становить 18 навчальних
годин на тиждень, оплата
] ]fu]-1l ЗДiЙСНЮСТЬСЯ ПРОПОРЦiйНО
дО обсяry педагогlчного навантаження.
f ','-- = вцдiлень) здiйснюеться доплата в розмiрi '|5% вiд тарифноi ставки з завiдувачам
урахуванням
-J:i4'l ё,lЬ, вiдповiдно до чинного законодавства,
Перерозподiл педагогiчного
-i=Еа--ан{ення упродовж навчального року можливиЙ
уразi змiни кiлькостi годин, за
:|ri,:ЁЛчl"ц(и навчальними програмами,
що передбачаеться навчальним планом, у разi
;!й=j"-; або зарахування учнiв упродовж навчального
або за письмовою згодою
-Ё-т:,-чного працiвника з додержанням законодавства року
УкраТни про працю Перерозподiл
-Ёjа-эгчного навантаження у 3в'язку iз вибуттям або
зарахуванням учнiв упродовж
-Э='-1-эllJого року, здiйснюеться директором Закладу. Оплата працi
працiвникiв Закладу
J j,"=аться вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB Кабiнету
=
MiHicTpiB Украlни.
4 11, Не допускаеться вiдволiкання педагогlчних працlвникiв вiд
виконання
r:,Э=еЭЙних обов'язкiв, KpiM випад KiB, передбачен
их законодавством.
412 Батьки, учнiв та особи, якi lx замrн}оють, мають право:
обирати i бути обраними до батькlвського koMiTeTy та органiв громадського
:Е tчлэ зсядуван ня школи
3вертатися до органiв управлiння культурою, керiвникiв
Закладу та органiв
Т'filаТg5ЦОГО СаМОВРЯДУВаННЯ ЗаКЛаДУ З пИтань навчання
та виховання дiтей,
брати участь у 3аходах, спрямованих на полlпщення органiзацil
навчально=*'l ЭЗl1ЭГО процесУ та змiцнеНня матерiально-технiчноl
бази Закладу;
;
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5,9, Середня наповllюванlсть
груп

визначаеться типовими
навчал ьними

lланами початкових спецiалiзованих мистецьких навчальних
закладiв затвердженими
il4iHicTepcTBolи культури Украiни. Групи
комплектуються залежно вiд профiлю та
иожлtивостей органiзацii навчально - виховнэго процесу,
виходячи iз середньоi
ilаповнюваностi груп Загальна кiлькiсть груп не
може перевищувати jx кiлькiсть,
що

tsизначена розрахунком педагогiчних годин.

нормативом для розрахунку педагогiчних годин с навчальнi
плани
5,10' Щля оцiнювання рiвня 1-1авчальнИх досягненЬ
учнiв використовуOться 12
бальна система, що затвеРджена N4iHicTepcTвoм культури
Украiни
5,11 Оцiнка навчальних досягнень учнiв за pik виставляються викладачем
на
il|дставl семестрового оцiнювання 3
урахуванням оц|нок, одержаних пiд час контрольних
заходiв, Оцiнки за pik з предметiв 3 яких iспити не
проводяться. е пiдсумковими.
tsiдповiдно до навчальних планiв пlдсумкова оцiнка
з предметiв, з яких проводять ся iспити,
вистарляеться екзаМенацiйною KoMicle ю на пiдставi
оцiнок за piK та екзаменацiйних оцiнок
Эцiнка за piK з предгJlетiв навчального плану виставлясться
не пiзнiше нiж за 5 днiв до
закiнчення навчального року. Оцiнка за piK може
бути змiнена рiшенням педагогiчноi.ради,
5 12 Питання, пов'язанi iз звiльненням
учнiв вiд iспитiв або перенесенням lх
этрокiв, вирiшуються директором Школи на пiдставi
подання вiддiлень ( вiддiлiв) за
l.lаявностi вiдповiдних документiв
5 1з, Питання щодо переведення
учнlв до Н?стуlбцqрg класу, призначення
повторних перевlдних контрольних заходiв
у зв'язку з невиконанняl\4 програмних вимог,
призначення TepMiHy здачi матерlалу 3 предметiв,
програмt4 яких контрольними заходами
не передбаченi, залиiJjення на повторний piK навчання
та виключення iз Закладу або
переведеНня до груп, що працюютЬ на засадах
самоокУпностi (при yMoBi систематичного
dевиконаНня навчаЛьних плаНiв та проГраIJ]),
видачi свiдоцтв ,rnyb*rr*aM вирiшуються
ледагогiчною радою та затверджуються наказом
директора Закладу. Повторнi перездачi
повиннi бути завершенl до 2о вересня наступного
навчального року.
5,14, Випускникам Закладу, якi в установлеFiоtиу порядку
склали випускнi iспити,
tsидасться документ про позашкtльн5l ocBiTy.
Зразки документiв про позашкiльну ocBiTy
з атве рджуються Кабi н етом
l',li н icTp в YKpai н и.
5.15. Учням, якi хворiли пiд час випускних iспитiв . при yмoBi
повного викоilання
навчальних планiв та програм, видаеться
документ про позашкlльну ocBlTy на пiдставi
рiчних оцiнок.
516 Учням випускних класiв, якi не виконали noвi.loмy обсязi
}i
навчальнi плани
та програми, видаеться
довiдка про навчання у Закладi fiля одержання
документа про
-сзашкlльну ocBiTy
циlчl учням нада€ться право повторного iспиту (iспитiв).
5,17, Учнi, якi Nлають високi досягнення (1О-12 балiв) Ьивченнi
Bcix предметiв за
у
з;повiдний навчальний pik, нагороджуються похвальним
листом
або
грамотою
Рiшення
-эо заохочення прийги
ю за поданням вiддiлень або вiддiлiв,
5,18, За рiше
вик'*чення учнiв може проводитися при
,эtsнесеннi плати за
ого гиiсяця вiдповiдно до нормативно ,эавових
i

aKTiB,

5,19,

Навчальнс-виховний процес
у 3акладi е вiльним вiд втручання полiтичних
-артiй, громадських,
релiгiйних органiзацiй.
6,Фi

6,1'
jзiснодавства

нАнсово-гоеподАрськА дlяльн сть
зАклАду

l

ФiнансовО-господарська дiяльнiстЬ ЗакладУ
проводитьсЯ вiдповiдно до
та цього
Статуту

6 2, ФiнанСуваннЯ ЗакладУ здiЙснrоетьс,з
за рахунок коштiв бюджету MicTa Харкова
:,"j jлених на i t' утримання.
основним джерелол"4 фiнансу,вання Закладу
с бюджетнi кошти. Бюджетнi кошти

спрямовуЮться на виконаннЯ

навчальнИх план|В у повному обсязi. Матерiальнi
витрати
пов'язанi з навчально-виховною
роботоtо, п,дйrо.оу ,u перепiдготовку кадрiв оплату
працi, збереження та змiцнення матерiально-технiчнЬl
бази охорону працl. соцiальний
го колективу.

також

Украl'ни.

за

рахунок додаткових джерел

еншуватися або припинятися
у разi наявностi
у щколl додаткових джерел фiнансування,
Бюджетнi асигнування на здiйснення
дlяльностi Закладу та iншi джерела фiнансування не
пiдлягаютЬ вилученнЮ, KpiM випадкiв, пере
1бачеrr" .{r"rrм законодавством Украi.ни, i
використовуються виключно за призначенням
6З
Розрахунок навчальних годин складаеться
на плановий контингент
учнiв
установлениЙ,Щепартаплентоrл культурИ XapKiBcbKoi гчlIсЬКс|
ради у вiдповiдностl до
навчальних планiв, за якиRilи працюе Заклад.
ссновою розрахунку фонду заробiтноr платиi с
штатний розпис;
:

-

тарифiкацiею,

-

середня педагогlчна ставка з
урахуванням надбавок та пiдвищень за

кiлькiсть педагогlчних ставок за
розрахунком навчальних годин;
фонд оплати працi завiдуrочих вlддlлами (вiддiленнями) 15% вiд тарифноi
ставки з урахуванням пlдвищень;
фонд матерiального заохочення (не менш е 2о/о вiдфонду
оплати працi);
доплата( надбавка) за почесFiе (вчене, наукове) звання; -

-

матерlальна допомога на о3доровлення

-

грошова винагорода

(закладаоться на Bcix штатних
працiвникiв школи i не повинна перевищувати
посадового окладу з урахуванням
розмiру
пlдвищень);

за

сумлiнну працю (закладаеться

педагог|чних працiвникiв в
розмlрl посадового окладу)
flодатковими джерелами формуuurп" коштiв Закладу
с.
батькiвська плата за навчання та виховання
дiтей;
коt]Jти вlд виставковоl
дlяльностi, творчих та iнших робiт;
КОШТИ, ОТРИМаНl За НаДаННЯ платних
послуг вiдповiдно
законодавства УкраТни

6.4.
-

-

на

штатних

до

чинного

коцти гуманiтарноl допомоги;
добровiльнi грошовl внески, матерiальнi
цlнностi пIдприемств, установ,
срганiзацiй та окремих громадян;

-

кошти, одержанl вiд надання в оренду
примiщень, обладнання та iншого

tдайна Закладу згiдно чиlJного законодавства
Укра)'ни,

-

ваЛютнl та iншi надхОдження, не забороненi
законодавством УкраТни
надходження залишаються
розпорядженнi Закладу l витрачаються
У
у порядку,
зизначеному цим Статутом
!латнl послуги населенню е
додатковою дiяльнiстю Закладу i здiйсню|оться
без
сбмеження об'ему та якостi ll' ocHoBHoi'
дiяльностl - надання початковоi спецiалiзованоi
tиистецькоl' освiти,
Кошти, отриманi 3акладом a
дод"r*оrr* джерел фiнансування,
зикористОвуютьсЯ для проведеннЯ
дiяльностi, передбаченою Статутом Закладу.
п:слуг, ."рu*о.уоться на
lnJ ldлу
1:'JЖl:j:,rTr"'"::::o
'вIд
рахунок закладу
евикористанi протягсм
грошовi кошти
року:":r:их
nn"rrr, послуг використовуються

цj

З

акладом у наступний перlод.
онтроль За Проведенням платних послуг
эрlвником Закладу, вiдбуваеться згiдно
акладу. Розмiр оплати за надання плат

Jповlдно до Порядкч

'''о,

дiйснюсться
Украiни та Статром
Закладом самостiйно.

l0

установлення Закладv пла']свих завдап5 з надання платних послуг
у будь - якtй форм
"э
дозволяеться
6 5 Фiнансова дiяльнiсть Закладу здiйснюсться вiдповiдно
до чинного
законодавства
6 б Заклад самостiйно BL4зilat]ao порядок витрачаiнНя коштiв,
якi надiйi_i.lли вiд
дiяльностi будь-яких творчrlх об'однань iгрупи платних псслуг)
утворених Закладомl
вiдповiдно до чинного закоliодавства встановлiо0
(]истеми
i
фор,l,"ли,
оплати працl
працlвникам гi]уп платних послуг. я.rl Утворегil Закладом Фондрозмiри
оплати працl цих
працtвникtв визначасться КслективнипJ оговором
fi
6 7 Заклад мае правС за рахуноК коlцт{в, напрацьоВаних пrдрОздiлами
Закладу rl1o
с групами платних послуг, проводити преIйlFсвання працiвникiв, як
безпосередньо
заt нятих' так i тих' хто сприяс здiйсненнно ооботи груп
платних послуг. згiдно з
нормlативНими вимоГапли та КолективНим fiоговором Оплата
працi залучених да роботr,r у
структурних пiдроздiлах Закладу (група,х платних послуг) працiвникiв
проводиться за
фактично виконаний обсяг роботи вiдповiдно до чинного законодавства
6 в Заклад самостiино планvс дiяl:ьнtсть l визначае
перспективи розвитку
структурних одиниць та тзоýэчих спiлск створених Закладом,
виходячи з потреб
навчального процесу попитii на ilавчання виховаi]л-lя та необхiдностi
забезпечення
навчального та соцiальнсrс розвитl(у Закладу
6.9, Обсяги виставочноl та пленерноl дiяльн*стl тБорчих спiлок Заклад визначас
самостiйно, виходячи tз отриманих запрошень та заrчlовлень вiд
фiзичних та юридичних
осiб, громадських спiлок,
6,10 В галузi органiзацi'l та оплати працi Заклад самостiйно плануо та
розробляе
СТРУКТУРУ Ш
КОШТОРИС ВИДаткlв, Естановлюе кiлькlсть посадових
окладiв,
ставок у Bi
itочими схемами без додержання середнiх окладiв i без
r-lисельностi кер iвникiв i спецiалiстiв
урахування
в межах утвореного в
порядку
установленому
фонду заробjтноl плати (сдиного фонду оплати працi);
розподiляе кошти фондiв Закладу i встановлюс перiодичне вiдрахування вlд
коштlв,
при
цих
цьому заробiтна плата працiвникiв та керiвникiв Закладу максимальними
розмiрами не обмежуеться

-

;

встановлюс надбавки до посадових окладiв та ставок за
професiйну
майстернiсть, високi показники та досягнення в працl, виконання
особливо

важливих
3авдань (на строк l'х виконання) в межах, передбачених
дitо.lим законодавством Украi'ни;
зменшус або повнiстю скасовуе надбавки при погiршеннi якостi
роботи,
встановлЮе доплатИ до посадОвих оклаДiв та стаВок за
суirлiщення професiЙ (посад),
розширення 3он обслуговування або збiльшення обсягу робiт, а також за виконання
поряд
з основною роботою обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працrвника,
за рахунок i в межах
фондУ заробiтноТ плати (сдtлного фонду оплати працi);
визначас порядок i розмiр премIlювання працiвникiв i надання
l'м
матерiальнот допомоги згiднс дiючого Положення гlро
премiювання.
6,11 Розмiр батькiвськот гlлати 3а навчання
учнiв установлюеться в порядку,
ви3наченому Кабiнетом MiHicTpiB Украi'ни та контролюеться,щепартаментом
культури
XapKiBcbKol' MicbKol' ради
6,12 Заклад с бюджетною неприбутковою органiзацiею.
,Щоходи Закладу у виглядi
коштiв, матерiальних цiнностей та нематерiальних аkтивiв, одержаних
Закладом вiд
здiйснення дiяльностi, передбаченол Статутом, звiльняlоться
вiд оподаткування
6 13,3аклад веде бухгалтерський облiк i готус звiтнiсть
згiдно з чинним
законодавств
HtcTb
ь l вчасне подання звiтноl та apxiBHoi
документацii'
Школ
ухгалтер.
6,14
я бух
го облiку та звiтностi у Закладi визначасться
чинниМ законодаВством" КонтролЬ за
фiнансовО-господарськоЮ дiяльнiстю Закладу
зд iйснюеться вiд повiдними
державни l\ли органами.
11
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послуги
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i;l]:".:-;".T".:Жffi;";.:,, l::lрольнr циф р,и, якi включають в себе чисель,- .__
соц ального розвитку та
економ fi'l;"J:,,ff'iЁ;iJJ;;,,i",Ёxl-L
ХаРаКТеРУ i ПОВИННi
*x,""xJilъ1;-li:;

ВiДОбРаЖаТИ лотреби
3акладу. норrаrr.r;;;";;r""
планl та фондУ виробничОго
фонду заробiтно,
ро3витку BcTaHoBnooroa"
вiдповiдностI до методичних
у
рекомендацii'I по органiзацii'
lJ !9| lv't | щ.\lJ
дiяльностi
п,шкiлl lии(-Тецтв
мистецтв системИ
системи

Украiни.

NrliHlcTepcTBa культури

',,

ВаЛЮТНих вiдрахувань
встановлюеться

|"XH:;::"iJfi'r*,nflonou

у

вiдповiдностi

6 17, Заклад у процесiфiнансово
- господарськоi'дiяльностi
- корИстуtsатисЯ
мас право:
безоплатНо земельними
дiлянками, на
- розвивати власну матерiальну
роar"шована;
базу;
"*r*
6 18, П/атерiально-теrпiч""
б9за за*ладу включае прим|щення,
обладнанНя, транспОртнl
споруди,
включае засоби, Зеrиеl]ЬНi
дiлянки,
Ц1,1lЯНКИ, РУХОМе
ПеРебУВаС У користуваннi
i
рухоме
н
НеРУхоме
майно,
закладу.
що
7"

мАЙно зАклАду

7 1, Майно Закладу складають
ocHoBHi фонди та оборотнi
кошти, а також iншi
цtнностi, вартiсть,яких вiдображасться
в самостiйному
балансi Закладу
'rn"."r'.r,
Закладу е комунал;;;;
територiальrlоr громади
,"l11"o
MicTa
оперативного
^.о*".'.1"
управлiння,
7
jn
о,,-f, о *о,,* та,
о',
Jff :: "Ж"'#"',"j.о
ýffi :fffi :
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З РУХОМ ОСНовних
фондiв, а також
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"o"]ii
ОСНОВНИХ фОНДiв 3гlдно
3аКОНОдавством
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Заклад вiдповtдно оо u,n"o.o
законодавства Украiни,
користуеться землею,

п'fiu'"ННЯ
ад

у

ОСНОВНИХ фОНДiВ

#
i"",ж СЯ; i:Ш"Jit'f
Вrд псв iд о о

Ч ;:'О'Д:*О

"uЮТЬ

основiо"'r"."r"#НОСИНИ

."*оrо/;iJ:r;f#НЯ

ЗаКЛаДУ

З

н

д

оборотних коштiв та iншого
майна закладу
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зв'язки з органами управлiння кульryрою. освlтою. навчальними закладами гэ_l .i^=r.!rtlr
установами, пiдприемствами, органiзацiями. громадськими об'сднаннями iнших iip€ встановленому законодавством порядку
_.

9. дЕржАвниЙ контроль зА

дlяльнlстю зАклАду

9 1. Контроль, перевiрку та оцiнку дiяльностi Закладу здiйснюють податкова
слi/жба, державнi органи, що проводить нагляд за санlтарною, протипожежною та

екологiчною безпекою, дотриманням норм охорони працl, органи державного
казначеЙства, контрольно-ревiзiЙноi' служби, lншl органи у вlдповlдностl до чинного

законодавства та цього Статуту
Власник мае право проводити плановi та позаплановi перевiрки дiяльностi Закладу
9.2 Основною формою державного контролю за дiяльнiстю Закладу с державна

атестацlя закладу, яка проводиться

не рiдше, нiж раз на 10

встановленому MiHicTepcтBoм освiти i науки, молодi та спорту Украlни.
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порядку,

рЕоргАнlзАцlя тА лlквlдАцlя зАклАду

101. Рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Закладу приймае Засновник XapKiBcbKa MicbKa рада або господарський суд. Реорганiзацiя Закладу вiдбуваеться
шляхом злиття присднання. подiлу або перетворення
10.2. Лiквiдацiя проводиться лiквiдацiйною комiсiею, призначеною Власником
майна, а у випадках лiквiдацi)' за рiшенням господарського суду - лiквiдацtйною комiсtею,
призначеною цим срганом. З часу призначення лiквiдацiйноi' KoMiciT до Hei переходить
повноваження щодо управлiння Закладом
10 З. Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе наявне майно Закладу, виявляе його дебiторiв
кредиторlв l розраховуоться з ними, складае лiквiдацiйний баланс i представляе його
3асновнику або господарському суду
10,4 При оеорганiзацiТ чи лiквiдацil Закладу працiвникам, якi звiльняються або
переводяться гараrгryеться дотримання ixHlx прав та iHTepeciB згlдно законодавства
i

Украiни.

5 У разi припинення Закладу як

юридичноl' особи (у результатi il' лiквiдацii',
3лиття, подiлу. присднання або перетворення ) його активи передаються однiй або кiльком
неприбутковим органiзацiяьл вiдповiдного виду або зараховуються до доходу бюджету
MicTa Харкова,
10
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зАключнi tlолоiкЕння

11 1, Щаний Статр набувае чиннiсть пiсля затвердження та реестрацii його в
уповноважених для цього органах
11 2. Змiни та доповнення до Статуту вносяться в порядку, встановленому для
ЙОгО Затвердження та набувають чиннiсть пiсля lx реестрацi'i в установленому
законодавством поряд ку

13

