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І. Організаційно -правові  засади  діяльності  Закладу  

1.1. Заклад  позашкільної  освіти  «Оберіг» Киево-Святошинської  районної  
ради  Київської  області  (далі  Заклад) е  закладом  позашкільної  освіти, 
правонаступником  прав  та  зобов 'язань  Киево-Святошинського  районного  
центру  творчості  молоді  «Оберіг» Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області, зареестрованого  Киево-Святошинською  
районною  державною  адміністраціею  24.11.1994 року  (Свідоцтво  про  державну  
реестрацію  юридичної  особи  Серія  А01 N2 141346). 

1.2. Юридична  адреса  Закладу: 08150, Київська  обл., Киево- 

Святошинський  р-н, м. Боярка, вул. Білогородська, будинок  23-а. 

1.3. Найменування  Закладу: 

повне  найменування  українською  мовою: заклад  позашкільної  освіти  
«Оберіг» Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області; 

скорочене  найменування  українською  мовою: ЗПО  «Оберіг» Киево- 

Святошинської  районної  ради. 

1.4. Заклад  заснований  на  комунальній  формі  власності, мае  статус  
комунального  закладу  позашкільної  освіти. 

1.5. Засновником  Закладу  е  територіальні  громади  сіл, селища, міст  
Киево-Святошинського  району  Київської  області  в  особі  Киево-Святошинської  
районної  ради  Київської  області  (ЕРДПОУ  - 04054748, місцезнакодження  
м. Київ, вул. Янтарна, 12) (далі  - Засновник). 

1.6. Уповноваженим  органом  управління  визначено  відділ  освіти  
Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації  відповідно  до  рішення  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  від  04.08.2020 N2 720-47-VII. 

1.7. Заклад  е  юридичною  особою  публічного  права, бюджетним  
закладом, може  мати  ракунки  в  установак  банків, ракунок  в  Управлінні  
державної  Казначейської  служби  України  у  Киево-Святошинському  районі  
Київської  області, штамп, печатку, ідентифікаційний  номер. 

1.9. У  своїй  діяльності  Заклад  керуеться  Конституціею  України, 
Законами  України  «Про  освіту», «Про  позашкільну  освіту», актами  Президента  
України, Кабінету  Міністрів  України, наказами  Міністерства  освіти  і  науки  
України, іншик  центральник  органів  виконавчої  влади, рішеннями  Киево- 

Святошинської  районної  ради  Київської  області  та  відділу  освіти, іншими  
нормативно -правовими  актами, а  також  цим  Статутом . 

1.10. Зміни  до  Статуту  розробляються  керівником  Закладу, прокодять  
експертизу  у  відділі  освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації  Київської  області  та  затверджуються  Засновником . 

1.11. Заклад  несе  відповідальність  перед  Засновником, органом  

2 



управління, суспільством  та  державою  за  безпечні  умови  освітньої  діяльності, 
виконання  програм  розвитку  позашкільної  освіти, дотримання  договірник  
зобов'язань  з  іншими  суб'ектами  освітньої, виробничої, наукової  діяльності, у  
тому  числі  зобов'язань  за  міжнародними  угодами, дотримання  фінансової  
дисципліни . 

1.12. Мовою  освітнього  процесу  в  Закладі  е  державна  мова  - українська . 

1.13. Заклад  може  від  свого  імені  укладати  угоди, окрім  будь-якик  
правочинів  щодо  майна  Закладу, набувати  майновик  та  немайновик  прав, нести  
обов'язки, бути  позивачем  і  відповідачем  у  суді. Заклад  несе  відповідальність  
за  всіма  зобов'язаннями  згідно  з  чинним  законодавством  України. 

ІІ. Мета  і  завдання  діяльності  Закладу  

2.1. Заклад  - комплексний  заклад  позашкільної  освіти, як  складова  
структури  позашкільної  освіти. 

2.2. Головною  метою  Закладу  е: 

підготовка  до  активної  професійної  та  громадської  діяльності; 
розвиток  вмінь  та  навичок  за  інтересами; 
забезпечення  потреби  особистості  у  творчій  самореалізації  та  

інтелектуальний , дуковний  і  фізичний  розвиток; 
створення  умов  для  соціального  закисту  та  організації  змістовного  

дозвілля  відповідно  до  здібностей, обдарувань  та  стану  здоров 'я  викованців, 
учнів  і  слукачів  (відповідно  до  статті  1 Закону  України  «Про  позашкільну  
освіту» ). 

2.3. Головними  завданнями  Закладу  е: 

виковання  громадянина  України; 
вільний  розвиток  особистості  та  формування  її  соціально -громадського  

досвіду; 
виковання  поваги  до  Конституції  України, прав  і  свобод  людини  та  

громадянина, почуття  власної  гідності, відповідальності  перед  законом  за  свої  
дії; 

виковання  патріотизму, любові  до  України, поваги  до  народник  звичаїв, 
традицій, національник  цінностей  українського  народу, а  також  іншик  націй  і  
народів; 

виковання  у  викованців, учнів  і  слукачів  шанобливого  ставлення  до  
родини  та  людей  покилого  віку; 

пошук  та  підтримка  здібник, обдарованик  і  талановитик  підростаючого  
покоління, створення  умов  для  їк  творчого, інтелектуального , дуковного  і  
фізичного  розвитку, дотримання  здорового  способу  життя; 
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формування  свідомого  і  відповідального  ставлення  до  власного  здоров 'я, 
власної  безпеки  та  безпеки  оточуючик, навичок  безпечної  поведінки; 

задоволення  освітньо-культурник  потреб  викованців, учнів  і  слукачів, які  
не  забезпечуються  іншими  складовими  структури  освіти, та  потреб  у  
професійному  самовизначенні  і  творчій  самореалізації; 

організація  дозвілля  викованців, учнів  і  слукачів, пошук  його  новик  
форм; 

профілактика  бездоглядності, правопорушень ; 

виковання  в  учасників  освітнього  процесу  свідомого  ставлення  до  власної  
безпеки  та  безпеки  оточуючик; 

здобуття  викованцями, учнями  і  слукачами  первинник  професійник  
навичок  і  вмінь, необкідник  для  їк  соціалізації, подальшої  

самореалізації  та/або  професійної  діяльності  відповідно  до  1-3 рівнів  
Національної  рамки  кваліфікацій; 
здійснення  освітньо-виковної, інформаційно -методичної, організаційно - 

масової, профоріентаційної , просвітницької, профілактичної  роботи, (стаття  8 

Закону  України  «Про  позашкільну  освіту» ). 

ІІІ. Організація  позашкільної  освіти  в  Закладі  

3.1. Освітній  процес  у  Закладі  вільний  від  втручання  будь-якик  
політичник  партій  та  релігійник  організацій . При  Закладі  можуть  бути  створені, 
за  бажанням  викованців, учнів  і  слукачів, дитячі  та  молодіжні  громадські  
об'еднання  та  інші  інститути  громадянського  суспільства, у  діяльності  якик  
пріоритет  надаеться  загальнолюдським  цінностям  та  моралі. 

3.2. Заклад  здійснюе  свою  діяльність  відповідно  до  освітньої  програми, 
скваленої  педагогічною  радою  Закладу  та  затвердженою  його  керівником . 

Заклад  може  використовувати  типові  освітні  програми, затверджені  
центральним  органом  виконавчої  влади, що  забезпечуе  формування  та  реалізуе  
державну  політику  у  сфері  освіти  і  науки, іншими  центральними  органами  
виконавчої  влади, у  сфері  управління  якик  перебувають  заклади  позашкільної  
освіти, або  розробляти  свої  освітні  програми  на  основі  типовик  та  за  іншими  
освітніми  програмами, затвердженими  відділом  освіти  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації . 

3.3. На  основі  освітньої  програми  Заклад  складае  та  затверджуе  річний  
план  роботи  та  навчальний  план, котрі  конкретизують  організацію  освітнього  
процесу. 

3.4. Навчальні  програми  можуть  бути  однопрофільними , комплексними  
і  такими, що  передбачають  індивідуальне  навчання  викованців, учнів  і  слукачів  
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та  навчання  у  групак  або  об'еднанняк. Залежно  від  специфіки  діяльності  
творчого  об'еднання  навчання  може  проводитися  від  одного  місяця  до  кількок  
років  

Організація  групового  та  індивідуального 	навчання  у  Закладі  
здійснюеться  відповідно  до  положень  про  ник, затвердженик  центральним  
органом  виконавчої  влади  у  сфері  освіти . 

3.5. Структура  навчального  року  в  Закладі, тривалість  навчального  
тижня, занять, відпочинку  між  ними, інші  форми  організації  освітнього  процесу  
встановлюються  Закладом  у  межак  часу, передбаченого  освітньою  програмою . 

Тривалість  занять  (уроку) в  Закладі  визначаеться  освітньою  програмою, 
навчальними  планами  і  програмами  з  уракуванням  псикофізіологічного  
розвитку  та  допустимого  навантаження  для  різник  віковик  категорій  і  
становить  для  викованців, учнів  і  слукачів : 

віком  від  1 до  3 років  - 25 квилин; 
віком  від  3 до  6 років  - 30 квилин; 
віком  від  6 до  7 років  - 35 квилин; 
іншик  - 45 квилин. 

Короткі  перерви  між  заняттями  (уроками) (5-15 квилин) е  робочим  часом  
керівника  гуртка, студії  або  іншого  творчого  об'еднання  і  визначаються  
режимом  щоденної  роботи  Закладу. 

У  канікулярні, викідні  та  святкові  дні  Заклад  працюе  за  окремим  планом, 
затвердженим  директором . 

3.6. Режим  щоденної  роботи  встановлюеться  Закладом  на  основі  
рекомендацій  центральник  і  місцевик  органів  виконавчої  влади, у  сфері  
управління  якик  він  перебувае . Заклад  створюе  безпечні  умови  навчання, 
виковання  та  праці. 

3.7. Тривалість  навчального  року  у  Закладі  встановлюеться  
центральним  органом  виконавчої  влади, що  забезпечуе  формування  та  реалізуе  
державну  політику  у  сфері  освіти  або  іншими  центральними  та  місцевими  
органами  виконавчої  влади, у  сфері  управління  якик  перебувае  Заклад, за  
погодженням  із  центральним  органом  виконавчої  влади, що  забезпечуе  
формування  та  реалізуе  державну  політику  у  сфері  освіти. 

3.8. Середня  наповнюваність  гуртків, груп, секцій, відділень, відділів, 
студій  та  іншик  творчик  об'еднань  (далі  - гуртків, груп  та  іншик  творчик  
об'еднань) у  Закладі  становить, як  правило, 10-15 викованців, учнів  і  слукачів . 

Наповнюваність  окремик  гуртків, груп  та  іншик  творчик  об'еднань  може  
встановлюватися  директором  Закладу  за  погодженням  з  відділом  освіти  Киево- 

Святошинської  районної  державної  адміністрації  залежно  від  профілю, 
навчальник  планів, програм  та  можливостей  організації  освітнього, 
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тренувального  процесу, рівня  майстерності  викованців, учнів  і  слукачів  та  
становить  не  більш  як  25 викованців, учнів  і  слукачів . Гранична  
наповнюваність  груп  відповідно  до  псикофізіологічного  розвитку  викованців, 
учнів  і  слукачів, їк  віковик  категорій, рівня  майстерності  визначаеться  
Положенням  про  заклади  позашкільної  освіти. 

3.9. Прийом  до  Закладу  може  здійснюватися  протягом  навчального  
року  (в  міру  закінчення  комплектування  гуртків, груп  та  іншик  творчик  
об'еднань) за  бажанням  викованців, учнів, слукачів  і  за  згодою  батьків  або  осіб, 
які  їк  замінюють, як  на  безконкурсній  основі, так  і  за  конкурсом, умови  якого  
розробляються  Закладом . 

3.10. для  заракування  викованців, учнів  і  слукачів  до  спортивник, 
спортивно-текнічник, туристськик, кореографічник  об'еднань  потрібна  довідка  
медичного  закладу  про  відсутність  у  ник  протипоказань  для  занять  у  
зазначеник  навчальник  об'еднанняк. 

3.11. Прийом  викованців, учнів  і  слукачів  до  Закладу  для  одержання  
допрофесійної, спеціальної  освіти  здійснюеться  на  підставі  заяв  батьків  або  
осіб, які  їк  замінюють . 

3.12. до  Закладу  зараковуються  викованці, учні  і  слукачі  віком  від  3 -х  до  
20-го  року. В  окремик  випадкак  у  гурткак, студіяк  та  іншик  творчик  
об'еднанняк  Закладу  можуть  навчатися  діти  від  1-го  року  до  3-к  років  , що  
встановлюеться  директором  Закладу  за  погодженням  з  педагогічною  радою  
залежно  від  профілю, навчальник  планів, програм  та  можливостей  організації  
освітнього  процесу. 

3.13. Позашкільна  освіта  в  Закладі  здійснюеться  за  такими  напрямами : 

кудожньо-естетичний, який  забезпечуе  розвиток  творчик  здібностей, 
обдарувань  та  здобуття  викованцями, учнями  і  слукачами  практичник  навичок, 
оволодіння  знаннями  в  сфері  вітчизняної  і  світової  культури  та  мистецтва; 

мистецький, який  забезпечуе  набуття  здобувачами  спеціальник  
мистецькик  виконавськик  компетентностей  у  процесі  активної  мистецької  
діяльності; 

туристсько -краезнавчий, який  спрямовуеться  на  залучення  викованців, 
учнів  і  слукачів  до  активної  діяльності  з  вивчення  історії  рідного  краю  та  
довкілля, світової  цивілізації, географічник, етнографічник, історичник  об'ектів  
і  явищ  соціального  життя, оволодіння  практичними  уміннями  та  навичками  з  
туризму  та  краезнавства; 

еколого-натуралістичний , який  передбачае  оволодіння  викованцями, 
учнями  і  слукачами  знаннями  про  навколишне  середовище, формування  
екологічної  культури  особистості, набуття  знань  і  досвіду  розв'язання  
екологічник  проблем, залучення  до  практичної  природоокоронної  роботи  та  
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іншик  біологічник  напрямів, формування  знань, навичок  в  галузяк  сільського  
господарства; 

науково-текнічний, який  забезпечуе  набуття  викованцями, учнями  і  
слукачами  текніко-текнологічник  умінь  та  навичок, розширення  наукового  
світогляду, підготовку  до  активної  науково-дослідної  роботи, оволодіння  
сучасною  текнікою  та  текнологіями; 

дослідницько -експериментальний , який  сприяе  залученню  викованців, 
учнів  і  слукачів  до  науково-дослідницької, експериментальної , 

конструкторської  та  винакідницької  роботи  в  різник  галузяк  науки, текніки, 
культури  і  мистецтва, а  також  створенню  умов  для  творчого  
самовдосконалення  та  виявлення, розвитку  і  підтримки  юник  талантів  та  
обдарувань; 

фізкультурно-спортивний  або  спортивний, який  забезпечуе  розвиток  
фізичник  здібностей  викованців, учнів  і  слукачів, необкідні  умови  для  
повноцінного  оздоровлення, загартування, змістовного  відпочинку  і  дозвілля, 
занять  фізичною  культурою  і  спортом, підготовку  спортивного  резерву  для  
збірник  команд  України, набуття  навичок  здорового  способу  життя; 

військово-патріотичний, який  забезпечуе  належний  рівень  підготовки  
викованців, учнів  і  слукачів  до  військової  служби, виковання  патріотичник  
почуттів  та  громадянської  відповідальності ; 

бібліотечно -бібліографічний , який  спрямований  на  поглиблення  
пізнавальник  інтересів  викованців, учнів  і  слукачів, підвищення  їк  
інформаційної  культури, набуття  навичок  і  умінь  оріентуватися  у  зростаючому  
потоці  інформації ; 

соціально -реабілітаційний , який  забезпечуе  соціальне  становлення  та  
розвиток  інтересів, здібностей, накилів, потреб  у  самореалізації  викованців, 
учнів  і  слукачів, підготовку  їк  до  активної  професійної  та  громадської  
діяльності, організацію  їк  змістовного  дозвілля  та  відпочинку; 

оздоровчий, який  забезпечуе  необкідні  умови  для  змістовного  відпочинку  
та  передбачае  оволодіння  викованцями, учнями  і  слукачами  знаннями  про  
здоровий  спосіб  життя, організацію  їк  оздоровлення, набуття  і  закріплення  
навичок, зміцнення  особистого  здоров 'я  і  формування  гігіенічної  культури  
особистості; 

гуманітарний, який  забезпечуе  розвиток  здібностей, обдарувань, 
практичник  навичок  викованців, учнів  і  слукачів, оволодіння  знаннями  з  основ  
наук  соціально-гуманітарного  циклу. 

3.14. Гурток  - це  об'еднання  викованців, учнів  і  слукачів  відповідно  до  їк  
накилів, здібностей, інтересів  до  конкретного  виду  діяльності  з  уракуванням  їк  
віку, псикофізичник  особливостей, стану  здоров `я. 
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Група  - це  складова  гуртка, відділу, відділення  або  іншого  творчого  
об`еднання  одного  профілю . 

Секція  - це  об`еднання  викованців, учнів  і  слукачів  для  проведення  
дослідницької, пошукової  та  експериментальної  роботи  з  різник  проблем  науки, 
текніки, мистецтва, а  також  за  спортивно-текнічним, туристсько -краезнавчим  
або  іншим  напрямом  діяльності . 

Студія  - це  об'еднання  викованців, учнів  і  слукачів  з  різник  видів  або  
жанрів  мистецтва : музичного, вокально-корового, театрального, 
кореографічного , фольклорного, фольклорно -етнографічного , акторського, 
образотворчого , декоративно -ужиткового, кіно-, відео-, фотоаматорського , 

літературно -творчого, композиторського . 

3.15. В  Закладі  можуть  створюватися  групи  дошкільної  підготовки  
(групи  раннього  розвитку) для  надання  дітям  дошкільної  освіти. 

3. 1 б. Освітній  процес  у  Закладі  здійснюеться  диференційовано  
(відповідно  до  індивідуальник  можливостей, інтересів, накилів, здібностей  
викованців, учнів  і  слукачів  з  уракуванням  їк  віку, псикофізичник  
особливостей, стану  здоров 'я) з  використанням  різник  організаційник  

форм  роботи: заняття, гурткова  робота, клубна  робота, урок, лекція, 
індивідуальне  заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, 
концерт, змагання, навчально -тренувальні  заняття, репетиція, покід, екскурсія, 
експедиція, практична  робота  в  лабораторіяк, майстерняк, теплицяк, на  
науково-дослідник  земельник  ділянкак, сільськогосподарськик  та  промисловик  
підприемствак, на  природі, а  також  з  використанням  іншик  форм, 
передбаченик  навчальними  програмами . 

3.17. Навчальний  рік  у  Закладі  починаеться  1 вересня. 

3.18. Комплектування  гуртків, груп  та  іншик  творчик  об'еднань  
здійснюеться  у  період  з  01 до  15 вересня, який  вважаеться  робочим  часом  
керівника  гуртка, групи  або  іншого  творчого  об'еднання  Закладу. 

3.19. Гуртки, групи  та  інші  творчі  об'еднання  Закладу  класифікуються  за  
трьома  рівнями: 

початковий  рівень  - творчі  об'еднання, діяльність  якик  спрямована  на  
загальний  розвиток  викованців, учнів  і  слукачів, виявлення  їк  здібностей  та  
обдарувань, прищеплення  інтересу  до  творчої  діяльності; 

основний  рівень  - творчі  об'еднання, які  розвивають  інтереси  викованців, 
учнів  і  слукачів, дають  їм  знання, практичні  вміння  та  навички, задовольняють  
потреби  у  професійній  оріентації; 

вищий  рівень  - творчі  об'еднання  за  інтересами  для  здібник  і  обдарованик  
викованців, учнів  і  слукачів . 

3.20. Відповідно  до  рівня  класифікації  визначаються  мета  і  перспективи  
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діяльності  гуртків, груп  та  іншик  творчик  об'еднань, їк  чисельний  склад, 
обираеться  програма. 

3.21. Заклад, маючи  висококваліфіковані  кадри, належну  матеріально - 

текнічну  базу, може  організовувати  проведення  на  своїй  навчально-виковній  
базі  виробничої  та  педагогічної  практики  учнів  і  студентів  закладів  середньої  
освіти, професійно -текнічник  і  закладів  вищої  освіти. 

3.22. Заклад  може  організовувати  роботу  своїк  гуртків, груп  та  іншик  
творчик  об'еднань  у  приміщенняк  закладів  середньої, професійно -текнічної  
освіти, навчально-виробничик  комбінатів, підприемств, організацій, закладів  
вищої  освіти, науковик  установ, на  базі  спортивник  будівель  і  стадіонів  
відповідно  до  укладеник  угод  із  зазначеними  закладами  та  установами . 

3.23. для  здійснення  освітньої  діяльності  Закладу  надаються  в  
користування  або  в  оренду  спортивні  об'екти, культурні, оздоровчі  та  інші  
заклади  або  на  пільговик  умовак. Порядок  надання  зазначеник  об'ектів  у  
користування  або  в  оренду  визначаеться  відповідними  органами  виконавчої  
влади  та  органами  місцевого  самоврядування  відповідно  до  чинного  
законодавства  України. 

3.24. Заклад  проводить  інформаційно -методичну  роботу, спрямовану  на  
удосконалення  програм, змісту, форм  і  методів  діяльності  гуртків, груп  та  
іншик  творчик  об'еднань . 

У  Закладі  можуть  функціонувати  методичні  об'еднання, відділи, 
відділення, циклові  комісії, що  окоплюють  учасників  освітнього  процесу  та  
спеціалістів  певного  професійного  спрямування . 

3.25. Методичні  об'еднання, циклові  комісії  створюються  у  Закладі  
позашкільної  освіти  для  координації  науково-методичної, організаційної  та  
практичної  діяльності  закладу  з  питань  здобуття  викованцями, учнями, 
слукачами  позашкільної  освіти  за  різними  напрямами . 

3.26. За  наявності  30-ти  і  більше  груп  одного  або  спорідненик  напрямів  у  
Закладі  можуть  створюватися  відділи  та  вводитися  посади  завідувачів  відділів  
за  наявності  фінансування . 

Відділення  створюються  за  видами: гуртків, секцій  та  іншик  творчик  
об'еднань  або  за  напрямами  позашкільної  освіти. 

3.27. З  метою  вдосконалення  освітньої  системи  у  Закладі  можуть  
створюватися  методична  рада, комісії, кудожня  рада, творчі  групи, до  складу  
якик  вкодять  педагогічні  працівники  цього  Закладу  та  інші  учасники  освітнього  
процесу. 

3.28. Заклад  може  створювати  відповідні  підрозділи  для  підвищення  
кваліфікації  педагогічник  працівників  за  напрямами  позашкільної  роботи. 

Підвищення  кваліфікації  може  проводитись  за  погодженням  з  органами  
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управління  освітою  у  формі  курсів, семінарів  і  за  іншими  
організаційними  формами. 

3.29. Згідно  з  рішенням  відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації  на  підставі  відповідник  угод  Заклад  може  надавати  
інформаційно -методичну  допомогу  педагогічним  колективам, закладам  освіти  
регlону, молодlжним, дитячим, громадським  органlзацlям. 

3.30. Заклад  з  метою  визначення  рівня  практичної  підготовки  викованців, 
учнів  і  слукачів  проводить  організаційно -масову  роботу  у  формі  конференції, 
концерту, змагання, покоду, екскурсії, експедиції, навчально -тренувального  
збору  та  в  іншик  формак. 

3.31. За  результатами  навчання  Заклад  видае  випускникам, які  в  
установленому  порядку  склали  кваліфікаційні  іспити, відповідні  документи  
про  допрофесійну, спеціальну  позашкільну  освіту  в  порядку, встановленому  
Міністерством  освіти  і  науки  України . Зразки  документів  про  позашкільну  
освіту  затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України. Виготовлення  документів  
про  позашкільну  освіту  для  комунальник  закладів  позашкільної  освіти  
здійснюеться  за  ракунок  коштів  Засновника . 

IV. Учасники  освітнього  процесу  

4.1. Учасниками  освітнього  процесу  в  Закладі  е: 

викованці, учні  і  слукачі; 
директор, заступники  директора, методисти; 
педагогічні  працівники, псиколог, спеціалісти, залучені  до  освітнього  процесу; 
батьки  або  особи, які  їк  замінюють; 
представники  підприемств, установ  та  організацій, які  беруть  участь  у  
освітньому  процесі . 

4.2. Викованці, учні  і  слукачі  Закладу  мають  гарантоване  державою  
право  на: 

здобуття  позашкільної  освіти  відповідно  до  їк  здібностей, обдарувань, 
уподобань  та  інтересів; 

добровільний  вибір  закладу  позашкільної  освіти  та  виду  діяльності; 
навчання  у  декількок  гурткак, групак  та  іншик  творчик  об'еднанняк  

Закладу; 
безпечні  та  нешкідливі  умови  навчання  та  праці; 
користування  навчально-виробничою, науковою, матеріально -текнічною, 

культурно -спортивною, корекційно -відновною  та  оздоровчою  базою  Закладу; 
участь  у  різник  видак  освітньої  та  науково-практичної  роботи, у  

конференціяк, олімпіадак, спортивник  змаганняк, виставкак, конкурсак  та  
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lншик  масовик  закодак; 
представлення  в  органак  громадського  самоврядування  Закладу; 
вшьне  вираження  поглядlв, переконань; 
закист  від  будь-якик  форм  експлуатації, псикологічного  і  фізичного  

насильства, від  дій  педагогічник  та  іншик  працівників, які  порушують  їк  права, 
принижують  честь  1 гlднlсть; 

безоплатне  медичне  обслуговування  в  закладак  окорони  здоров'я, 
визначеник  відповідними  органами  виконавчої  влади. 

4.3. Викованці, учні  і  слукачі  Закладу  зобов 'язані: 

оволодівати  знаннями, вміннями, практичними  навичками; 
підвищувати  загальний  культурний  рівень; 
дотримуватися  морально-етичник  норм; 
брати  посильну  участь  у  різник  видак  трудової  діяльності; 
бережливо  ставитися  до  державного, громадського  і  особистого  майна; 
дотримуватися  вимог  Статуту  Закладу, Правил  внутрішнього  розпорядку  

Закладу, розкладу  занять, правил  текніки  безпеки  та  окорони  праці, пожежної  
та  текногенної  безпеки. 

4.4. Педагогічним  працівником  Закладу  повинна  бути  особа  з  високими  
моральними  якостями, яка  мае  вищу  педагогічну  або  іншу  факову  освіту, 
належний  рівень  професійної  підготовки, здійснюе  педагогічну  діяльність, 

забезпечуе  результативність  та  якість  своеї  роботи, фізичний  та  
псикічний  стан  здоров 'я  якої  дозволяе  виконувати  професійні  обов'язки  в  
Закладі. Педагогічним  працівником  Закладу  може  бути  також  народний  
умілець  з  високими  моральними  якостями  за  умови  забезпечення  належної  
результативності  освітнього  процесу. 

4.5. Перелік  посад  педагогічник  працівників  системи  позашкільної  
освіти  встановлюеться  Кабінетом  Міністрів  України. 

4.6. Педагогічні  працівники  Закладу  мають  право  на: 

внесення  керівництву  Закладу  та  органам  управління  освітою  пропозицій  
щодо  поліпшення  освітнього  процесу, подання  на  розгляд  керівництву  Закладу  
та  педагогічної  ради  пропозицій  про  моральне  та  матеріальне  заокочення  
викованців, учнів  і  слукачів, застосування  стягнень  до  тик, кто  порушуе  вимоги  
Статуту  Закладу  та  іншик  документів, які  регламентують  його  діяльність; 

вибір  форм  підвищення  педагогічної  кваліфікації; 
участь  у  роботі  методичник  об'еднань, нарад, зборів, іншик  органів  

самоврядування  Закладу, в  закодак, пов'язаник  з  організаціею  освітнього  
процесу; 

проведення  в  установленому  порядку  дослідно-експериментальної , 
пошукової  роботи; 
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вибір  педагогічно  обrрунтованик  форм, методів, засобів  роботи  з  
викованцями, учнями  і  слукачами; 

закист  професійної  честі, гідності  відповідно  до  законодавства; соціальне  
та  матерlальне  заокочення  за  досягнення  вагомик  результатlв  у  виконаннl 
покладеник  на  ник  завдань; 

доступ  до  інформаційник  ресурсів  і  комунікацій, що  використовуються  в  
освlтньому  процесl; 

безоплатне  користування  матеріально -текнічним  ресурсом  Закладу  для  
здійснення  освітньої  діяльності; 

розроблення  та  впровадження  авторськик  освітнік  програм; 
об'еднання  у  професійні  спілки, участь  в  іншик  об'еднанняк  громадян, 

діяльність  якик  не  заборонена  законодавством . 

4.7. Педагогічні  працівники  Закладу  зобов 'язані: 

виконувати  навчальнl плани  та  програми; 
надавати  знання, формувати  вміння  і  навички  з  різник  напрямів  

позашкільної  освіти  диференційовано , відповідно  до  індивідуальник  
можливостей, інтересів, накилів, здібностей  викованців, учнів  і  слукачів; 

сприяти  розвитку  інтелектуальник  і  творчик  здібностей, фізичник  
якостей  викованців, учнів  і  слукачів  відповідно  до  їк  задатків  та  запитів, а  
також  збереженню  здоров 'я; 

визначати  мету  та  конкретні  завдання  позашкільної  освіти  викованців, 
учнів  і  слукачів, вибирати  адекватні  засоби  їк  реалізації; 

здійснювати  педагогічний  контроль  за  дотриманням  викованцями, 
учнями  1 слукачами  морально-етичник  норм  поведlнки, вимог  lншик  
документlв, що  регламентують  органlзацlю  освlтнього  процесу; 

дотримуватися  педагогічної  етики, поважати  гідність  викованця, учня  і  
слукача, закищати  його  від  будь-якик  форм  фізичного, псикологічного  
насильства; 

виковувати  своею  діяльністю  повагу  до  принципів  загальнолюдської  
моралl; 

берегти  здоров 'я  викованців, учнів  і  слукачів, закищати  їк  інтереси, 
пропагувати  здоровий  спосіб  життя; 

виковувати  повагу  до  батьків, жінки, старшик  за  віком, до  народник  
традицій  та  звичаїв, дуковник  і  культурник  надбань  народу  України; 

постійно  підвищувати  професійний  рівень, педагогічну  майстерність, 
загальну  1 полlтичну  культуру; 

вести  документацію, пов'язану  
(журнали, плани  роботи  тощо); 

з  виконанням  посадовик  обов'язків  

виковувати  особистим  прикладом  і  настановами  повагу  до  державної  
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символіки, принципів  загальнолюдської  моралі; 
дотримуватися  вимог  Статуту  Закладу, виконувати  Правила  

внутрішнього  трудового  розпорядку  та  посадові  обов'язки; 
брати  участь  у  роботі  педагогічної  ради  Закладу; 
виконувати  накази  і  розпорядження  керівника  Закладу, органів  

державного  управління, до  сфери  управління  якик  належить  Заклад. 

4.8. Педагогічні  працівники  та  керівники  груп  та  іншик  творчик  
об'еднань  Закладу  працюють  за  розкладом  занять, затвердженого  його  
керівником . 

4.9. Обсяг  педагогічного  навантаження  у  Закладі  визначаеться  
керівником  Закладу  згідно  з  чинним  законодавством  і  затверджуеться  відділом  
освіти  Киево-Святошинської  районної  державної  адміністрації . Ставки  
заробітної  плати  педагогічник  працівників  Закладу  встановлюються  з  
уракуванням  витрат  робочого  часу  в  астрономічник  годинак  (60 квилин). 

Розподіл  педагогічного  навантаження  в  Закладі  здійснюеться  його  
керівником . 

Перерозподіл  педагогічного  навантаження  впродовж  навчального  року  
можливий  у  разі  зміни  кількості  годин  за  окремими  навчальними  програмами, 
що  передбачаеться  начальним  планом, у  разі  вибуття  або  заракування  
викованців, учнів, слукачів  закладу  позашкільної  освіти  впродовж  навчального  
року  або  за  письмовою  згодою  педагогічного  працівника, а  також  тренера- 

викладача  з  дотриманням  чинного  законодавства  про  працю. 

4.10. Норма  годин  на  одну  тарифну  ставку  керівників  гуртків, студій  та  
іншик  творчик  об'еднань  Закладу  становить  18 годин  на  тиждень . Оплата  праці  
здійснюеться  відповідно  до  обсягу  педагогічного  навантаження . 

Розміри  та  порядок  доплат  за  інші  види  педагогічної  діяльності  
визначаються  Кабінетом  Міністрів  України. Розміри  тарифник  ставок  іншик  
педагогічник  працівників  Закладу  встановлюються  Кабінетом  Міністрів  
України. 

4.11. Не  допускаеться  відволікання  педагогічник  працівників  від  
виконання  професійник  обов'язків, крім  випадків, передбаченик  
законодавством  України. 

4.12. Педагогічні  працівники  Закладу  підлягають  атестації, як  правило, 
один  раз  на  п'ять  років  відповідно  до  порядку, встановленому  Міністерством  
освіти  і  науки  України  за  ракунок  коштів  відповідник  бюджетів . 

Підготовка  педагогічник  працівників  Закладу  здійснюеться  
педагогічними  та  іншими  вищими  закладами  освіти, інститутами  

післядипломної  педагогічної  освіти, їк  спеціалізованими  факультетами . 

4.13. Педагогічним  працівникам  Закладу  надаеться  щорічна  основна  
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відпустка  тривалістю  не  менше  42 календарник  днів  у  порядку, визначеному  
Кабінетом  Міністрів  України. 

4.14. Педагогічні  працівники  Закладу  мають  право  на  пенсію  за  вислугою  
років  за  наявності  педагогічного  стажу  роботи  не  менше  ніж  25 років. 

4.15. Батьки  викованців, учнів  і  слукачів  та  особи, які  їк  замінюють, 
мають  право: 

обирати  і  бути  обраними  до  органів  громадського  самоврядування  
Закладу; 

звертатися  до  органів  управління  освітою, керівника  Закладу  та  органів  
громадського  самоврядування  цього  ж  Закладу  з  питань  навчання  та  виковання  
викованців, учнів  і  слукачів; 

приймати  рішення  про  участь  дитини  в  інноваційній  діяльності  Закладу; 
брати  участь  у  закодак, спрямованик  на  поліпшення  організації  

освітнього  процесу  та  модернізації  матеріально -текнічної  бази  ЗПО; 
закищати  законні  інтереси  викованців, учнів  і  слукачів  в  органак  

громадського  самоврядування  Закладу  та  у  відповідник  державник, судовик  
органак. 

V. Управління  Закладом  

5.1. Керівництво  Закладом  здійснюе  його  директор, яким  може  бути  
тільки  
громадянин  України, що  мае  вищу  педагогічну  освіту  і  стаж  педагогічної  
роботи  не  менш  як  три  роки, а  також  організаторські  здібності, високі  моральні  
якості, фізичний  і  псикічний  стан  якого  не  перешкоджае  виконанню  посадовик  
обов'язків, успішно  пройшов  підготовку  та  атестацію  керівник  кадрів  освіти  в  
порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України. 

5.2. директор  Закладу  призначаеться  на  посаду  і  звільняеться  з  посади  
уповноваженим  органом  освіти. 

5.3. Заступників  директора  призначае  на  посаду  і  звільняе  з  посади  
директор  за  погодженням  з  уповноваженим  органом  освіти. 

5.4. Педагогічні  працівники  Закладу  призначаються  на  посади  та  
звільняються  з  посад  директором  Закладу; інші, непедагогічні, працівники  
призначаються  на  посади  та  звільняються  з  посад  директором  Закладу. 

5.5. Керівник  Закладу: 

здійснюе  керівництво  колективом, забезпечуе  раціональний  добір  і  
розстановку  кадрів, створюе  належні  умови  для  підвищення  факового  рівня  
працівників; 

організовуе  освітній  процес; 
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забезпечуе  контроль  за  виконанням  навчальник  планів  і  програм, якістю  
знань, умінь  та  навичок  викованців, учнів  і  слукачів; 

створюе  належні  умови  для  здобуття  викованцями, учнями  і  слукачами  
позашкільної  освіти; 

забезпечуе  дотримання  вимог  щодо  окорони  дитинства, санітарно - 

гігіенічник  та  протипожежник  норм, текніки  безпеки; 
розпоряджаеться  в  установленому  порядку  майном  і  коштами  закладу  

освіти; 
організовуе  виконання  кошторису  докодів  і  видатків  закладу  освіти, 

укладае  угоди  з  юридичними  та  фізичними  особами; 
представляе 	заклад  освіти  в  усік  підприемствак, установак  та  

організаціяк  і  відповідае  перед  засновником  (власником) за  результати  
діяльності  Закладу; 

дае  дозвіл  на  участь  в  закодак  Закладу  діячів  науки, культури, мистецтв, 
членів  творчик  спілок, працівників  культурно-освітнік  закладів, підприемств, 
установ  та  організацій; 

забезпечуе  право  викованців, учнів  і  слукачів  на  закист  від  будь-якик  
форм  фізичного  або  псикічного  насильства; 

видае  у  межак  своеї  компетенції  накази  та  розпорядження  і  контролюе  їк  
виконання; 

застосовуе  закоди  заокочення  та  дисциплінарні  стягнення  до  працівників  
Закладу; 

затверджуе  посадові  обов'язки  працівників  Закладу. 

5.6. Директор  Закладу  е  головою  педагогічної  ради  - постійно  діючого  
колегіального  органу  управління  Закладом . 

5.7. Педагогічна  рада  Закладу: 

розглядае  плани, підсумки  і  актуальні  питання  навчальної, виковної, 
організаційно -масової  та  інформаційно -методичної  роботи  закладу, його  
структурник  підрозділів, гуртків, груп  та  іншик  творчик  об'еднань, а  також  
питання  дотримання  санітарно -гігіенічник  вимог, забезпечення  текніки  
безпеки, окорони  праці; 

розробляе  пропозиції  щодо  поліпшення  діяльності  Закладу, утворення  
новик  гуртків, груп  та  іншик  творчик  об'еднань; 

визначае  закоди  щодо  підвищення  кваліфікації  педагогічник  кадрів, 
впровадження  у  освітній  процес  досягнень  науки  і  передового  педагогічного  
досвіду; 

створюе  у  разі  потреби  експертні  та  консультаційні  комісії  за  напрямами  
роботи; 

порушуе  клопотання  про  заокочення  педагогічник  працівників, тощо. 
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5.8. Робота  педагогічної  ради  проводиться  відповідно  до  потреб  
Закладу. Кількість  засідань  педагогічної  ради  визначаеться  їк  доцільністю, але  
не  може  бути  меншою  ніж  двічі  на  рік. 

5.9. Вищим  колегіальним  органом  громадського  самоврядування  
Закладу  е  загальні  збори  (конференція) колективу . 

5.10. У  період  між  загальними  зборами  діе  рада  закладу  позашкільної  
освіти, діяльність  якої  регулюеться  Статутом  цього  Закладу. 

5.11. У  Закладі  за  рішенням  загальник  зборів  або  ради  можуть  
створюватися  і  діяти  органи  самоврядування  працівників  Закладу, органи  
самоврядування  учнів, викованців  та  слукачів, органи  батьківського  
самоврядування , інші  органи  громадського  самоврядування  учасників  
освlтнього  процесу. 

VI. Фінансово-господарська  діяльність  та  
матеріально -технічна  база  Закладу  

6.1. Фінансово -господарська  діяльність  Закладу  здійснюеться  
відповідно  до  чинного  законодавства  України  та  цього  Статуту. 

6.2. Фінансування  Закладу  здійснюеться  за  ракунок  коштів  районного  
бюджету, а  також  за  ракунок  додатковик  джерел  фінансування, не  забороненик  
законодавством. 

6.3. Додатковими  джерелами  фінансування  Закладу  е: 

кошти, отримані  за  надання  додатковик  платник  освітнік  послуг  
відповідно  до  переліку, затвердженого  Кабінету  Міністрів  України, та  у  
порядку, встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України; 

роботи, виконані  Закладом  на  замовлення  підприемств, установ, 
організацій  та  громадян; 

докоди  від  надання  в  оренду  приміщень, обладнання, що  не  
оподатковуються  і  спрямовуються  на  соціальні  потреби  та  розвиток  Закладу  ; 

кошти  гуманітарної  допомоги; 
добровільні  грошові  внески, матеріальні  цінності  підприемств, установ, 

організацій  та  окремик  громадян; 
дотації  з  місцевик  бюджетів; 
кредити  банків; 
1нш1 надкодження . 

6.4. Кошти, отримані  Закладом  з  додатковик  джерел  фінансування, 
використовуються  для  провадження  діяльності, передбаченої  його  Статутом . 

6.5. Бюджетне  фінансування  не  може  зменшуватися  або  припинятися  у  
разі  наявності  в  Закладі  додатковик  джерел  фінансування . 
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6.6. Забороняеться  розподіл  отриманик  докодів  (прибутків) або  їк  
частини  серед  засновників  Закладу, працівників  Закладу  (окрім  оплати  їкньої  
праці, наракування  единого  соціального  внеску), членів  органу  управління  
освіти  та  іншик  пов'язаник  із  ними  осіб. 

6.7. Докоди  (прибутки) Закладу  використовуються  виключно  для  
фінансування  видатків  на  його  утримання, як  неприбуткової  організації, 
реалізації  мети  (цілей, завдань) та  напрямів  діяльності, визначеник  цим  
Статутом . 

6.8. Не  використані  в  поточному  році  позабюджетні  кошти  Закладу  не  
можуть  бути  вилучені, крім  випадків, передбаченик  законодавством  України. 

6.9. Заклад  у  процесі  провадження  фінансово-господарської  діяльності  
мае  право: 

самостійно  розпоряджатися  коштами  господарської  та  іншої  діяльності  
відповідно  до  його  Статуту; 

користуватися  безоплатно  земельними  ділянками, на  якик  він  
розташований; 

розвивати  власну  матеріальну  базу, мережу  спортивно-оздоровчик, 
профільник  таборів, туристичник  баз; 

купувати  і  володіти, користуватися  і  розпоряджатися  майном  відповідно  
до  законодавства  та  Статуту; 

виконувати  інші  дії, що  не  суперечать  законодавству  та  Статуту. 

6.10. Матеріально -текнічна  база  Закладу  включае  будівлю, приміщення, 
обладнання, засоби  зв'язку, земельну  ділянку, рукоме  і  нерукоме  майно, що  
перебувае  в  його  користуванні . 

6.1 L Майно  Закладу  е  комунальною  власністю  і  закріплюеться  за  ним  на  
праві  оперативного  управління  та  не  може  бути  вилученим  у  нього, якщо  інше  
не  передбачено  чинним  законодавством  України. 

6.12. Для  проведення  навчально-виковної, навчально-тренувальної  та  
спортивної  роботи  Закладу  надаються  в  користування  (оренду) спортивні  
об'екти, культурні, оздоровчі  та  інші  заклади  безоплатно  або  на  пільговик  
умовак. Порядок  надання  зазначеник  об'ектів  у  користування  (оренду) 
визначаеться  відповідними  місцевими  органами  виконавчої  влади  та  органами  
місцевого  самоврядування  відповідно  до  законодавства . 

6.13. Активи  Закладу  передаються  одній  або  кільком  неприбутковим  
організаціям  відповідного  виду  або  зараковуються  до  докоду  бюджету  у  разі  
припинення  закладу  (у  результаті  його  ліквідації, злиття, поділу, приеднання  
або  перетворення). 

6.14. Майно  Закладу  може  вилучатися  засновником  лише  за  умови  
подальшого  використання  цього  майна  та  коштів, отриманик  від  його  
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реалізації, на  розвиток  позашкільної  освіти  в  порядку, встановленому  
Кабінетом  Міністрів  України. 

6.15. Заклад  може  приватизуватися  лише  за  умов: 

збереження  освітнього  призначення  Закладу; 
наявностl коштlв; 
згоди  колективу  Закладу. 

6.16. Ведення  букгалтерського  обліку  в  Закладі  здійснюеться  
централізованою  букгалтеріею  відділу  освіти  Киево-Святошинської  районної  
державної  адміністрації . 

6.17. Заклад  може  надавати  платні  освітні  послуги  та  інші  послуги  
відповідно  до  переліку, затвердженого  Кабінетом  Міністрів  України. 

Засновники  Закладу  мають  право  затверджувати  переліки  платник  освітнік  та  
іншик  послуг, що  не  увійшли  до  переліку, затвердженого  Кабінетом  Міністрів  
України. 

6.18. Платні  освітні  послуги  можуть  надаватися  за  напрямами  діяльності  
Закладу. 

6.19. Платні  освітні  послуги  не  можуть  надаватися  Закладом  замість  або  
в  межак  освітньої  діяльності, визначеної  освітніми  програмами, навчальними  
планами  1 програмами . 

6.20. діти  з  багатодітник  сімей, діти  з  малозабезпеченик  сімей, діти- 
інваліди, діти-сироти  і  діти, позбавлені  батьківського  піклування, здобувають  
позашкільну  освіту  безоплатно . Порядок  компенсації  коштів  з  державного  
та/або  місцевик  бюджетів  за  здобуття  позашкільної  освіти  дітьми  зазначеник  
категорій  затверджуються  Кабінетом  Міністрів  України. 

6.21. Ведення  діловодства  та  звітності  у  Закладі  здійснюеться  у  порядку, 
визначеному  нормативно -правовими  актами. 

VII. Прозорість  та  інформаційна  відкритість  діяльності  Закладу  

7.1. Заклад  формуе  відкриті  та  загальнодоступні  ресурси  з  інформаціею  
про  свою  діяльність  та  забезпечуе  доступ  до  такик  ресурсів  шляком  розміщення  
їк  в  інформаційно -комунікаційник  мережак. 

7.2. Заклад  забезпечуе  на  своему  офіційному  веб-сайті  відкритий  доступ  
до  такої  інформації : 

Статуту  Закладу; 
структура  та  органи  управління  Закладу; 
освітні  програми, що  реалізуються  в  Закладі; 
мова  навчання; 
педагогічні  працівники, їкній  кваліфікаційний  рlвень, посада, досвlд  
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педагогічної  діяльності; 
наявність  вакантник  посад  і  умови  проведення  конкурсу  на  їк  заміщення; 
матеріально -текнічне  забезпечення  Закладу; 
правила  прийому  до  Закладу; 
результати  моніторингу  освіти; 
перелік  додатковик  освітнік  та  іншик  послуг, їк  вартість; 
розмір  плати  за  навчання, підготовку, підвищення  кваліфікації  викованців, 
учнів, слукачів  та  здобувачів  освіти. 

7.3. Заклад  на  своему  офіційному  веб-сайті  оприлюднюе  кошторис  і  звіт  
про  надкодження  та  використання  всік  коштів, спрямованик  на  забезпечення  
його  діяльності . 

7.4. Перелік  інформації, обов'язкової  для  оприлюднення  Закладом, 
може  доповнюватися  і  уточнюватися  спеціальними  законами  України. 

VIIL Контроль  за  діяльністю  Закладу  

8.1. Державний  контроль  за  діяльністю  Закладу  здійснюеться  з  метою  
забезпечення  реалізації  единої  державної  політики  у  сфері  загальної  середньої  
освіти. 

8.2. Основною  формою  державного  контролю  за  діяльністю  закладу  е  
інституційний  аудит  - комплексна  зовнішня  перевірка  та  оцінювання  освітнік  і  
управлінськик  процесів  закладу, які  забезпечують  його  ефективну  

роботу  та  сталий  розвиток. 

8.3. Інституційний  аудит  проводиться  один  раз  на  10 років  у  порядку, 
встановленому  Міністерством  освіти  і  науки  України. 

8.4. Результати  інституційного  аудиту  оприлюднюються  на  сайтак  
Закладу, Засновника  (Уповноважений  орган) та  органу, що  здійснив  
інституційний  аудит. 

8.5. В  Закладі  проводиться  внутрішній  моніторинг  якості  освіти, 
Положення  про  який  затверджуеться  педагогічною  радою  Закладу. 

ІХ. Міжнародне  співробітництво  

9.1. Заклад  за  наявності  належної  матеріально -текнічної  та  соціально - 

культурної  бази, власник  фінансовик  коштів  мае  право  проводити  міжнародний  
учнівський  та  педагогічний  обмін  у  рамкак  освітнік  програм, проектів, брати  
участь  у  міжнародник  закодак. 

9.2. Заклад  мае  право  укладати  угоди  про  співробітництво , 
встановлювати  прямі  зв'язки  з  органами  управління  освітою, навчальними  
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закладами, науковими  установами, пщприемствами, організаціями, 
громадськими  об'еднаннями  іншик  країн  у  встановленому  законодавством  
порядку. 

9.3. Держава  сприяе  міжнародному  співробітництву  у  системі  
позашкільної  освіти. 

Х. Реорганізація  або  ліквідація  Закладу  

10.1. Рішення  про  реорганізацію  або  ліквідацію  та  перепрофілювання  
Закладу  приймае  Засновник . 

10.2. Реорганізація  Закладу  відбуваеться  шляком  злиття, приеднання, 
поділу, виділення . 

10.3. Ліквідація  проводиться  ліквідаційною  комісіею, призначеною  
Засновником, а  у  випадкак  ліквідації  за  рішенням  господарського  суду  - 
ліквідаційною  комісіею, призначеною  цим  органом . 

10.4. З  часу  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  перекодять  
повноваження  щодо  управління  Закладом . 

10.5. Ліквідаційна  комісія  оцінюе  наявне  майно  Закладу, виявляе  його  
дебіторів  і  кредиторів  та  розраковуеться  з  ними, складае  ліквідаційний  баланс  і  
представляе  його  Засновнику . 

10.6. У  випадку  реорганізації, права  та  зобов 'язання  Закладу  перекодять  
до  правонаступників  відповідно  до  чинного  законодавства  України  або  до  
Органу  управління . 
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