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I. Загaльнa ЧасTинa

1.l. Cтaнцiя }ot{иx теxнiкiв ItoстянтинiвськoТ мiськoi paли 
'{oнеЦькoТ 

oблaстi (лarri

стaнЦiя }oI{их технiкiв) знaхo.циTЬcя y кoмyнaльнiй влaснoстi теpитopia.пьнoТ ГpoмaДи
м' Кoстянтинiвки.

I'2. Cтaнцiя IониХ технiкiв - пpoфiльний зaклaД пoзarшкiльнoТ oсвiти, oсIIoBIIиМ
нaпpяМкoМ .цiяльнoстi якoГo с нayкoBo-технiчний, щo Пеpед6aчaе ЗaJIучення вихoвaнцiв
(y.rнiв, сл1xa.liв) .цo aкTивнoi дiяльнoстi з нaбyття технiкo-TеХIloЛoГiчниx yмiнь Тa I{aBичoк,
poЗIIiиpенI{я l{ayкoBoГo свiтoглядy, пiДгoтoвкy Дo aктивнoТ нayкoBo.ДoслiднoТ poбoти тa
oвoлo,цiннЯ ПpaкTичниМи yмiннями Ta IIaBиЧкaNIИ З теxнiчниx видiв сПopTy, oргaнiзauiro
змiстoвнoгo .цoзвiлля' Cтaнцiя Ioних технiкiв Мo)Ке зaЛyЧaTи вихoвaнцiв (yннiв, слyxaнiв) лo
злoбyття пoзaпrкiльнoi oсвiти з iнtпиx нaпpямiв' Cтaнцiя IotIиХ теxнiкiв здiйснrос нaвчaння i
BиxoBaнI{я виxoвaнцiв (yuнiв, слyxauiв) y пoзaypoчниiатa ПoЗa нaBчaЛьний чaс.

1.3. Гoлoвними зaBДaннями стaнцiТ roниХ теxнiкiв с:
. pеa,riзauiя Деp)кaBЕIoТ пoлiтики y сфеpi пoзarшкiльнoТ oсвiти;
- фopмyвal{F{я y дiтей Ta roнaЦTBa нaцioнaльноТ сaмoсвiДoмoстi, aктивнoТ гpoмaдянськoТ

пoзицiТ, ПpaГнrння Дo ЗДoрoBoго спoсoбy )киTTя;
- BияBленIIя' poЗBиToк i пiдтpимкa Iониx тaлaнтiв i облapyвaI{Ь, сTиМyЛIoBaI{ня TBopчoГo

caМoB.цoскoнaЛеI{ня дiтей Ta }oнaЦTBa' poЗBиToк нayкoBo-технiчнoi Ta ДoслiДнo.
ексПериМентaльнoТ Дiяльнoстi вихoвaнцi (yuнiв' слyхaнiв);

- T{a.цaнI{я I{aBчaЛЬHиМ зaкЛaДaМ сисTеМи зaгaльнoi сеpедньoТ oсвiти метo.цичнoТ

.цoПoМoГи З ПиTaI{Ь yПpoвa.цжrння фopм i метoдiв нaBЧaння i вихoвaння y l{aBЧaЛЬнo-
виxoвний Пpoцrс;

- сTBopенI{я yМoB .цЛя ГapМoттiйнoгo рoЗBиTкy oсoбистoстi, зaдoвoлення rToTреб дiтeЙ v'
пiдлiткiв y пoзaшкiльнiй oовiтi, opгaнiзaЦiТ iх oзлopoBЛеI{ня, Дoзвiлля i вiдпoчинкy;

. зa.цoBoЛеI{ня ПoTpеб yннiвськoi мoлoдi y прoфесiйнoМy сaMoBизнaченнi вiдпoвiДнo Дo
iх iнтеpесiв i здiбнoстей;

- пpoсвiтницькa Дiяльнiсть.
|.4' Стaнцiя }oIIиХ теxнiкiв y свoТй Дiяльнoстi кеpyсTЬся Кoнститyuiсrо УкpaТни,

ЗaкOI{aМи УкpaТни, ПoсTaнoBaМи BеpхoвнoТ Paди УкрaТни, aкTaМи Пpезидентa УкpaТни,
Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни, нaкaзaМи Мiнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни, piшrеннями
КoстянтинiвоькoТ мiськoТ paДИ Ta ii викoнaвчoгo кoмiтеTy, poзIropяД)l(енняМи мiськoгo ГoЛoBи'
ГoЛOBи loнеuькoi oблaснoТ дерlкaвнoТ aдмiнiстрaцii, нaкaзaми yпpaвлiння oсвiти мiськoТ рaли
м. Кoстянтинiвки, iнrпими нopмaТиBнo-ПpaBoBиМи aкTaМи' .цaниМ Стaтyтoм.

1.5' Стaнцiя tollиХ технiкiв сaмoстiйнo пpиймaс pitпення i здiйснroс лiяльнiсть y
Mr)кaХ кoМПеTенЦii, пеpедбaченoТ зaкoнo.цaBсTBoМ Укpaiни Ta ЦиМ Cтaтyтoм. Cтaнцiя lоI{иХ
технiкiв I{еое вiдпoвiдaльнiсть Пеpе.ц yчI{яМи' сЛуХaчaMи' бaтькaми тa oсoбaми, якi Тx

зaмiнroroть, сyспiльствoм i леpжaBoю Зa:

- безпечнi yмoви освiтньoТ дiяльнoстi;
- .цoTpиМaння [ержaBниХ стaнДaртiв oсвiти;
- ДoTpиМaнIIя .цoГoBipних зoбoв'язaнь з iнtпими сyб'сктaми oсвiтньoТ, виpoбниuoТ,

нayкoвoi дiяльнoстi, y ToМy числi зoбов,язaнь зa мiжнaрoДниМи yГo.цaМи;
-,цoTpиМaння фiнaнсoвоТ.цисЦиплiни.

l'5' Мoвa I{aBЧaIIIIя i вихoвaння BиЗI{aЧaсться Кoнститyuiсro УкpaТни тa вiДпoвiДI{o Дo
чиI{I{oГo зaкoнo.цaBствa Укpaiни.

1.6. Стaнцiя roниx теxнiкiв Мaс ПpaBo:
- ПpoХoДиTи B yсТaнoвЛенoМy ПopяДкy.цrp)кaBнy aтестaЦiro;
- BизI{aчaTи фopми, МеToди i зaсoби opгaнiзaцiT нaвчaльнo-BиХoBl{oГo Пpoцесy зa

ПoГoд)кенI{яМ з yПрaBлiнням oсвiти мiськoТ paДи М. Кoстянтинiвки;
- B yсTaI{oBЛеI{oМy ПopяДкy рoзpoбляти i впpoвaд)кyBaTи нaвча'тьнi ПЛatIи;
. BикopисToByBaТи рiзнi фopми МoрaЛЬ}Ioгo i мaтеpiaльнoгo ЗaoхoчrнI{я Дo yЧaсникiв

I{aвЧaЛЬнo-BихoBF{oГo Пpoцесу:



З

бути BЛaсникoМ i poзпopя.цникoМ p}хoМoГo i t{еp}xoМoГo мaйнa згiДнo з

зaкoнoдaBсTBoМ УкpaТни Ta ЦиМ Cтaтyтoм;
- oTpиМyBaTи кoIIITи i мaтеpiaльнi цiннoстi вiд opгaнiв BикoнaBЧoТ влaди, юpиди.rних i

фiзи.тниx oсiб.
1.7. Фoрми МеTo.циЧноТ poбoти BизнaЧaloться шopiЧнo Зa нaкaзoМ кеpiвникa зaкЛa.цy

пoзarпкiльнoT oсвiти пpo opгaнiзaцiro МrTo.цичнoТ poбoти'
1'8. У стaнцiТ IoIIиx технiкiв Мo)I(yTЬ yTBopIоBaTися i дiяти МrTo.циЧI{a paДц paДa

пoзarпкiльнoгo зaкЛaДy oсвiти, метo.цичнi oб'с.цнaння; aтеcтaцiЙттa тa iнrпi кoмiсiТ.
1.9. BзaeмoвiдI{ocиI{и стaнцiТ lolтих технiкiв З lopиДичI{иМи i фiзинними осoбaми

BизIIaчaIoTься згiДнo з ЧиI{IIиМ зaкoнo'цaBсTBoM'

II. Opгaнiзaцiйнo-пpавoвi зaсaДи Дiяльностi станцii toних теxнiкiв

2.1. ЗacнoвI{икoМ стaнцii IolIиХ теxнiкiв с Кoстянтинiвськa мiськa paдa (кoл сДPПoУ
34898855, 851 14, loнеuькa oбл., м. Кoстянтинiвкa, вyл. oлекси Tихoгo, 2б0).

2'2. УпoвнoвaжrниМ opГal{oМ Зaснoвникa с yпpaвлiння oсвiти мiськoi paДИ

м. Кoстянтинiвки.
2.З, Зaклaд позarшкiльнoТ oсвiти кСтaнцiя }oних теxнiкiв Кoстянтинiвськoi мiськoТ paди

.ЦoнецькoТ oблaстi> (дarri - стaнцiя IolIиХ технiкiв) с сaмoстiйHolо lopиДиЧнo}o oсoбoro, дiс нa
пiдстaвi Cтaтyтy, ЗaTBеp.ц)кеIroГo Зaснoвникoм, обслyгoвyсTьcя чеprЗ центpaлiзoвaнy
бyxгaлтеpiro yпpaвлiння oсвiти мiськoТ pa.ци M. Кoстянтинiвки, мaс ПеЧaTкy зi свoсro н€lзBoto'

iдентифiкaцiйний l{oмrp'
2.4' IОpидиЧнa aДprсa стaнцiТ IoI{иx технiкiв:
85 1 1 з,,{oнецькa oблaсть, м' Кoстянтинiвкa, вyл. i{ioлкoBcЬкoГo' бyл. 1 3.

2,5, Зaснoвник aбo yпpaвлiння oсвiти мiськoi paДи М. Кoстянтинiвки зДiйснroс

фiнaнсyвaння стaнцiТ юI{иХ теxнiкiв, йoгo мaтеpiaльнo-теxнiчне зaбезпеuення, нaДa€

неoбхiднi бyлiвельнi, iнвентapнi, кoмyнiкaцiйнi oблaДнaння, opгaнiзoвyс бyлiвниuтвo i
pеМoIIT пpимiЩень, ik гoспoдapсЬке oбслyгo вyBaI{ня' yTpиМaI{Irя yннiв.

III. Opгaнiзaцiя пoзaшкiльнoТ освiти в стaнцii юtIих теxнiкiв

3.1. Стaнцiя loниx теxнiкiв пpoBoДиTЬ I{aBчaЛЬнO-BиХoBнy' iнфopмauiйнo-метo.цplЧHУ'
opгaнiзauiйнo -мaсoвy Ta нaBчaJtЬнo -TpеI{yBa,TЬнy poбoтy.

З.2' СтpукTypa Ta IIITaTи стaнцiТ loниx теxнiкiв poзpoбляroться йoгo кеpiвникoм y Мr)кaХ
зaTBерД)кеtIиХ ви.цaткiв нa oПЛaTy пpaui вiдпoвiднo Дo BсTaнoBЛеI{иx нopмaтивiв i
ЗaтBrp.ц)кyroTЬсЯ yпpaвлiнням oсвiти мiськoТ paI\И М. Кoстянтинiвки. Стpyктypними
пiлpoзлiлaми ЗaкЛaДy МoхtyTЬ бути вiд.цiли, кaбiнети, лaбopaтopii, пoстiйнo дirочi Ta
тимчaсoвi висTaBки' бiблioтеки, oЗ.цopoBчi тa пpoфiльнi тaбopи, сIIopTиBI{o.TypисTськi бaзи,
спецia'тiзoвaнi тa твopui мaйстеpнi, бaceilни, стaдioни, мaй.цaнчики ПoчaTкoвoгo вoдiння
aвтoмoбiлеM, aBTo.цpoMи' кapTo.црoМи, кop.цo.црoМи' кoрTи' гapaжi тa iнrпi пiлpoзлiли'

3.3. Cтaнцiя roниx технiкiв ПpaЦ}o€ зa рiнним ПЛaIIoМ poбoти, пoГo.ц}ItеI{иМ З yпрaBлiнням
oсвiти мiськoТ pa.ци М Кoстянтинiвки.

3.4. HaвчaлЬнo-BиХoBний пpoцес y зaклaлi позaшкiльнoТ ocвiти зДiйснroсться зa ТиПoBиМи
I{aBчa'TЬI{иМи ПЛal{aМи i пpoгpaмaМи' щo скЛaДaloTЬся нa oснoвi TиПoBиХ oсвiтнix пpoГpaМ,
poзpoблениx Ta зaTBrpД)I{ених MiнiсTеpсТBoM oсвiти i нayки УкpaТни, Ta зaTBеp.ЩкyIoTЬcя
yпрaвлiнням oсвiти мiськoТ paДи M. Кoстянтинiвки вiДпoвiднo Дo ЧиIIIIoГo зaкoнo,цaBсTBa
УкpaТни.

3.5' Haвчaльнi прoгpaМи Мo)кyTь бути oлнoпpoфiЛЬt{иМи' кoМПЛексними i TaкиМи, Щo
пеpе.Цбaиaroть iндивiдyaЛьне нaвЧaння вихoвaнЦiв (yннiв, слуxaнiв) y ГypTкaХ, гpyпax aбo
iншrих ТBopЧиХ oб'с.цнaнняx. Зaлехснo вiд специфiки дiяльнoстi тa вiдпoвiднoгo piвня ГypTкa,
ГpyПи aбo iнrпoгo TBoрЧoГo oб'с.цнaння нaвЧaння ПрoBoДиTЬся вiд oДнoГo мiсяця дo кiлькox
poкiв.
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3.6, Iндивi,цyaЛьI{е нaBчal{t{я y зaклaлi пoзaпrкiльнoТ oсвiти оpгaнiзoвyсTЬся вi.цпoвiднo .цo

пopя.цкy, зaTBеp.шкrнoгo МiнiсTеpсTBoМ oсвiти i нayки Укpaiни.

3.7. ЕкспеpиМеIrTaЛЬнi нaвчaльнi плaни скЛa.цaroTЬcя з ypaxyBal+{ЯМ TипoBиx I{aBчaJIЬIIиx

плaнiв. Зaпpовa.Цження rксПrpиМrI{TaJIЬI{иx I{aBЧaлЬI{их шлaнiв, oсвiтнix ПpoГpaМ'

пеДaгoгiчн,* i",o"uцiй i теxнoлЬгй з.цiйснroeться B ycTaнoBЛr}IoМy Пopя^кy вiДпoвi.цнo .цo

чинI{oГo Зaкoнo,цaвствa Укpaiни.
3.8. Cеpелня T{aПoBI{IoBaнiсть гypткiв, ГpyП Т1 .':-"* '::ryr oб'с,цнaнь зaкЛa"цy

пoзarшкiльнoi oсвiти cTaнoBиTЬ , ;; npЬ",,Ь, 10.15 
... ""*o"u,ч .-(y,"io :.lч?:':]

Haпoвнloвaнiсть гpyП BстaнoBЛIoсTЬся *.pi",,*o* стaнцiТ roT{их теxнiкiв зaJIr}кI{o B1Д lx

пpoфiлro, "u""*""йx 
плaнiв, ПpoгpaМ тa Мo}шиBoстей opгaнiзauiТ нaвча,тьнo-виxoвнoгo i

TpеI{yBaЛьI{oгo гIpoцесiв, piвня мaйстеpнoстi вихoвaнцiв (yuнiв' слyxauiв) i стaнoвиTЬ не

бiльrпе як25 вихoвaнЦiв (yuнiв, слyxaнiв).

з.9. Пpиймaнн" ","o"aнцi* 1yuнiв, слyхaнiв) .цo стaнцiТ ЮI{иx TехI{1к1B Мoже

зДiйснrовaтиcя ПpoTяГoМ l{aBЧaJl""o.o,pony,(пo мipi зaкiнчення кoМПЛrкTyBaння гypткiв, гpyп

тa iншиx TBopчих oб,сднaнь) зa Тx бaжaнням i зa зГo.цoro бaтькiв aбo oсiб, якi ix зaмiнroroть, як

нa безкoнкypснiй oонoвi, тaк i зa кoнкypсoМ, yMoви якoгo ry.ryg:]::ься 
зaкЛa,цoм. [ля

ЗщaхyBaliня Bиxo'al{uiв (yuнiв, сл1xauiв) .Цo oКpеМиx. cпopTиBно-теxнiчнii "9:i1?::-!:*-
кapтингiстiв, toниx u"'o*Ьбi,iстiв тoщo) пoтpiбнa лoвiлкa МеДичI{oГo ЗaкЛa.цу пpo B'Дс,Tн'сTь

y них ПpoTиПoкaзal{Ь ДЛя зaняTЬ y ou'o'y oб'Ъднaннi. ,{o стaнuiТ юниx теxнiкiв зapaxoByloTься

виxoвaнЦi (yuнi, слyxaui) вiкoй вiд 5 дo 2I poкy. Зaклaд BжиBaс зaxoдiв .цo зaЛyчеI{I{я

вихoвaнцiв (y.rнiв, слуxaнiв), якi пo'f,ебy.'" ..oui-iнoТ дoпoмoГи Ta оoцiaльнoТ pеaбiлiтauiТ.

3.10. HaвчaЛЬI{o-Bихoвний ',pouЁ. 
y стaнuii Юниx технiкiв з.цiйснroсться дифеpенцiйoвaнo

(вiдпoвiдно до вiкy' iндивiДyaЛьI{их MoжЛиBoстей, iнтеpесiв, нaxилiв, здiбнoс1ей, сTaI{y

здopoв,я) . ",*op,.Tal{няМ 
piзниx opгaнiзauiйниx фоpм poбoти: зaняTTя, гypTкoBa poбoтa'.

клyбнa poбoтa, ,o"*' лекцi", iндивiдyaльнi зaняття, кoнфеpенцiя, семiнap, кypси, чиTaI{I{я'

вiктopинa, 3Мaгaння' ЗЛьoTи' oлrмпiaди, кoнкypси, oгЛя.ци, BисTaBки, rкспедицiТ, I{aBЧЕLIIЬнg-

тpенyвaльнi тa oзлopo".ri збopи, 
-'l'oo", 

Ькокypciт, ПрaкTичI{a poбoтa в лaбopaтopiяx,

мaйстеpняx, a Taкo)к 3 BикopисTaI{няM iнrпих фopм, пеpелбa.lених Стaтyтoм зaкЛa.цy.

Стaнцiя toниx технiкiв Мo)Itе ЗfuчyЧaTи .цo yuaстi в opгaнiзaЦiйнo-мaсoвих Зaxoдax

пoзaшrкiльtli, ЗaгaЛьнooсвiтнi, пpoфесiйнo-теxнiчнi, вищi нaвчaльнi ЗaкЛa,ци, iнrшi зaклa.ци тa

opгaii1зaц11.
3.1 1. Haвчaльнi зatIяTTя poЗПoчиI{aloTЬсЯ 1 веpесня y !ень ЗнaнЬ i зaкiнuyroTься I{r

пiзнirпе 1 липня }iaсTyIII{oГo poкy.

Кoмплектрal{ня ГypTкiв, гpyп тa iнrпих TBopЧиx oб'с.цнaнь з.цiйснrосться y пеpioл з 1 дo

15 веpеоня, яКий' ""u*u.'"." 
poбo-,'' чaсoМ кеpiвникa ГypTкa' Гpyпи aбo iнrпoгo TBopчoгo

oб'с.цнaння зaкЛa.цy. . .-^----:...

з.|2.Pежимщo.ценнoТpобoтиBсTaнoBЛIoсaдмiнiстpauiястaнцiТюI{ихTеХI{Iк1Bз
ypaxyBaнI{яМ prкoMендaцiй yпpaвлiння oсвiти, a Taкox{ ПpaBиЛ внyтpirпньoГo TpyДoBoгo

рoзПopя.цкy Ta кoЛекTиBIloГo .цoгoBopy пpauiвникiв ЗaкЛa.цy мiж aдмiнiстpauiсio Тa

пpoфспiлкoвим кoмiTеToМ. . '-:
У кaнiкyляpнi, святкoвi тa нерoбo.ri днi стaнцiя IoI{их теxнiкiв IlpaЦroс Зa oкpеМиМ

ПЛaIIoМ, з aTBrp,ц)Itеним кеpiвникoM з aкЛa.цy'

У пеpioл кaнiкyл стaнцiя roниx технiкiв opгaнiзoвyс пoзa poзкЛa.цoМ piзнoмaнiтнy МaсoBy

poбoтy З BихoBaI{цяМи (yuнями, слу*u"a''), нaДшoчи iм yсi нaявнi Mo)кЛиBoсTi ДЛя

пoвнoцiннoгo oз.цopoBЛеI{ня' oo.",n," i вiдпoнинкy Ha сПopTиBнo-oз.цoрoBчиx бaзaх, y

тaбopax, oЗ.цOpoBЧo-екокypciйних пoiз.цкax, екcПlдицiях, кoнкypсax' ЗМaГaI{I{яХ' T{aBчaЛЬI{o-

TpеI{yBaЛьниx збopax тoЩo.

3.1з. T.pивa,тiсть oДI{oгo ЗaняTTя (ypoкy) в отaнцiТ roниx технiкiв BизнaЧaсTЬся

нaBчaJIЬI{иМи TТЛaнaМи i пpoгpaмaми з ypaxyBaнIlяМ псиxофiзioлoгiчнoгo poзBиTкy'

ДoIIyсTиМoгo IIaBaнTa)кенI{я ДЛя piзниx вiкoвих кaтегopiй i стaнoвитЬ ДЛя вихoвaнцiв (yuнiв'

сл1xaнiв):
вiкoм вiд 5 дo 6 poкiв - З0 xвилин;
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- вiкoм вiд 6 дo 7 poкiв - 35 xвилин;
- сTapшIoгo вiкy.45 хвилин'

Кopoткi ПrprpBи мiж зaняттями (ypoкaми) с poбониМ чaсoM кеpiвникa гypTкa' гpyпи aбo

iнtпoгo TBopчoГo oб,с,цнaння i визнaчaroTЬся prжиМoМ щo.ценнoТ poбoTи зaкЛa.цy. Пoчaтoк i

зaкiнчення ЗaняTЬ' зaxoДiв BиЗI{aчaIoTься кеpiвникoM ЗaкЛa.цy ПoзaIIIкiльнoТ oсвiти вiдпoвi.цнo

Дo pr}ffМy рoбoти зaкЛa.цy Ta ПpaBиЛ внyтpirпньoГo TpyдoBoгo poзIlopя.цкy з ypaхyBaт{няМ

ДoПyсTиМoГo нaBaнTaженI{я вихoвaнцiв (yuнiв, олyхaиiв).

3.14. I.ypтки, ГpyПи тa iнrпi твopнi oб'с.цнaння стaнцii loниx технiкiв клaсифiкylоTЬся зa

TpЬoмa piвнями:
- пoчaTкoBий . твopui об'сДнaння, дiяльнiсть якиx спpяМoBaнa I{a зaГaЛьний poзвитoк

виxoвaнцiв (рнiв, слyхa.riв), BияBЛенI{я Тx здiбнocтей тa oбдapyвaнЬ, ПpиIцеПЛеI{I{я

iнтеpесy Дo.,Ъu",* виДiв i нaпpямiв l{ayкoBo-TеxнiчнoТ дiяльнoстi;

- oснoвний - твop.ri oб'с.цнaннЪ, якi 
.poзвиBa}oTЬ 

стiйкi iнтеpеси виxoвaнцiв (yuнiв,

сл)xauiв), .ЦaIoTЬ Знaння, пpaктиннi вмiння 1 I{aBиЧки' зaДoBoЛЬIIяroTЬ пoтpеби y

пpoфесiйнiй opiснтauiТ; . .
. вищий . т"opui oб,с,цнaння зa iнтеpесaМи .цЛя здiбних i oбдapoвaниx r{нlB' як1

пpoBo.цяТЬ .цoслi.цницЬкy, ПolПyкoBy Ta ексПеpиМенTaJIЬl{y poбoтy, кaн.циДaтiв, Дiйсних

членiв МaлoТ aкaДемiТ нayк Укpail{и' loниХ сПopTсМеIiiв-poзpядникiв.

Biдпoвiднo лo piвня *,u.,фinuuiТ визнaчaroTЬся МеTa i пеpспективи .цiяльнoстi твopuoгo

oб'еДнaння, йoгo чисельний cкЛa.ц, oбиpaсться ПpoГpaМa.

3'15. Ha бaзi стaнцii roниx теxнiкiв Мo}кyTЬ Дiяти ГypTки' ГpyПи тa iнrшi твopнi oб'с.цнaння

зa всiмa Bи.цaМи ДoслiДно-ексПrриMrнтaльнoi poбoти, нayкoBo-TехнiчнoТ твоpнoстi Тa сПopTy,

Мo)кyTЬ opгaнiзoвy3aTисЬ ГypTки' ГpyПи тa iнrпi твopui oб'с.цнaння з пi.цгoтoвки rol{их

i""'py*'opi", .""* сyллiв ii .,,opi,"'o-теxнiчниx_ виДiв cПopTy ToIЦo. Taкoж Moх{yтЬ

сTBoproBaTися нayкoBi вiддiлення Maлoi aкa.цемiТ нayк Укрaiни.

i'tс. у сTaI{цiT IoI{иx теxнiкiв B Mrжax зaTBеp.ц)кеI{их Bи.цaTкiв нa oПЛaTy Пpaцl BlДIIoB1Днo

.цo BсTaнoBЛеI{иx ноpмaтивiB МoжyTЬ сTBopIoBaTися тaкi вiддiли Зa нaяBнoстi гpуп o.цнoгo aбo

кiлькoх спopiднениx нaпpям iв:

- вiддiл ПoЧaTкoBoio технiчнoГo Мo.цеЛIoBaт{I{я. oб'сДнy€ ГypTки' ГрyПи ПoчaTкoBoГo

теxнiчнoгo Мo.цrЛIoвal{нЯ ;

- cПopTиBнo-теxнiчний вiддiл' oб'rДнyс ГypTки, ГpyПи зa Bи.цaМи aBraМo.цrЛЬI{oГo,

сy.цoМo.цеЛЬI{oГo Ta МoToТpaнсПoрTy' спoрTивi{oТ paлioпелrнГaцiТ, рaкеToМoДеЛIoBaння,

}oI{их кapтингiстiв тощo;
- вiддiл l{ayкoвo-TехнiчнoТ твоpнoстi. oб'с'цнyс ГypTки, ГpyПи iстopикo.теxtllЧнoГo

cTен.цoBo1o Мo.цrлroBatтI1Я, paлiо кoнсTpyloBallня' кiнo-, фoтo-, вi.цеoтеxнiки, }oниХ

paлiooпеpaтopiв, rоних aстpoнoмiв Torцo ;

- uiддiл oбчислioвa.'rьнoТ теxнiки i пpoгpaМyBaння. oб'r,цнyс ГypTки, Гpyпи з BиBЧеI{ня

oснoB iнфopмaтики i прoгpaМyBaння, кopисTyBaнiв пеpсoнaПЬнoГo кoмп'rотеpa, loниx

o.,.pu'opi* Ьoм, ПoB'язaних з BикoрисTaнняМ сyчacних кoмп'roтеpниx технoлoгiй;

- вiддiл теxнiчнoi: твоpнoстi' oб'€,цi{yс ГypTки, ГpyПи з oснo' технiчнoТ твopuoстi,

ЗaгаJTЬFIo-.гехнiчногo Mo.цrЛIoBaння З еЛrМеT{TaМи iнженеpнoГo кoнсTp}тoBaIrIIя, IoI{иx

винaхiдникiв i pauioнaлiзaтopiB' IoI{иx кollсTpyкTopiв, roниx iнженеpiв ToЩo;

- нaBчaЛЬI{o-виpЁбниний вiддiл' oб'сДнyс ГypTки, Гpytlи пpoфopiснтaцiйнoТ Ta

пpофесiйнoТ пiдгoтoвки (вoлiiв aвтoмoбiля, мoтoЦИКЛa, oпеpaтopiв кoмп'toтеpнoгo

нaбopу, aвтoслroсapiв, стoляpiв Ta iнших пpoфесiй вiдпoвiднo .цo нaпpямкiв

пpoфopiснтaцiйнoТ poбот, й oтpимaнI{я y BсTaI{oBЛенoМy ПopяДкy лiцензiй нa пpaBo

зДiйонення пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки i перепi.цГoToBки poбiтни.тиx кaдpiв);

- вiддiл .цекoрaTиBнo-y}I(иTкoBoГo МисTецTBa Ta есTеTики. oб'сДнyс ГypTки, ГpyПи з

хy.шoжньoТ обpoбки ДеpеBини, piзьблення' iнкpустauii сoЛoМкOIo, ,цекopaTиBI{oГo

кyBaI{I{я' плетiння з веpби Ta Лoзи' нaрoДirих pеМесrЛ' ГoT{ЧapсTBa, Писal{кapcTBa'

технiчнoi есTеTики, пaпеpoвoТ ПЛaсТики, opiгaмi Toщo.

УотaнцiТtoниxтеxнiкiвМo)кyTЬсTBoр}oBat.исявiддiлиopгaнiзauiйнo-мaсoвoТTa
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iнстpyктивI{o-МrTo.циuнoi poбoти, a Taкo)к вiддiли зa iншими нaПpяМaМи.цiяльнoстi.
Taкoж y стaнцiТ IotIиХ теxнiкiЁ Мo)кyTЬ сTBopIoBaTися вiдДiлеI{ня Зa Bи.цaМи гypткiв, секцiй

тa iнIпих TBopЧих oб'сДнaнь aбo зa нaПpяМaМи пoзaшкiльнoТ oсвiти.
3.17. Cтaнцiя roниx теxнiкiв Mo)кr оpгaнiзoвyвaти poбoтy свoiх гypткiв, Гpyп Тa iншиx

TBopЧих oб'с.цнaнь у пpимiщенняx зaклa.цiв зaгaльнoТ сеpr.цI{Ьoi oсвiти, пoзarпкiльнoТ,
пpoфесiйнo-теxнiннoi, Bищиx нaBЧaЛЬT{иx зaклaдiв, I{aBчaJTЬI{O-виpобнивиx кoмбiнaтiв,
пiдпpиeмств, opгaнiзauiй, нayкoвих yсTaI{oB' Нa бaзi сITopTиBЕ{иХ бyлiвель i стa.цioнiв,
вiдпoвiднo .цo yкЛa.цеI{их yгoД iз зaзнaчениМи зaклaДaми Ta yсTaнoBaМи.

3.18. З МеToIo poзвиTкy i пiдтpимки стiйкиx iнтеpесiв вихoвaнцiв (yuнiв, слyхa.тiв), ix
oблapyвaнь i сaмoвиЗнaЧеI{ня щoдo мaйбyтньoТ пpoфесiТ стaнЦiя }oI{иХ теxнiкiв Мo}ке
ПрoBoДиTи poботy спiльнo з нayкoBo..цoслi.цними yсТaнoBaМи' TBopЧиMи opгaнiзaцiями,
BиЩиМи I{aBчaIIЬI{иМи зaкЛa.цaМи, сTBop}oBaTи лaбopaтоpiТ для твopнoТ, експеpиМентaЛьнoТ,
I{ayкoBo-ДoслiднoТ poбoти Toщo.

3'19.Стaнцiя loних технiкiв Мo)ке з.цiйснroвaти пpoфесiйнy пiдгoтoвкy i пеpепiдгoтoвку
poбiтниuиx кaдpiв' yкЛaДaTи yГoДи пpo злiйснеI{I{я тaкoТ дiяльнoстi з мiським Цrl{TpoМ
зaйнятoстi вiдпoвiднo .цo Зaкoнo.цaBсTBa.

З'2О, СтaнЦiя roниx технiкiв пpи нaяBнoстi висoкoквaлiфiкoвaних кaдpiв, вiДпoвiДниx
мaтеpiaшьнo-технiчних yМoB, Мo)Itе opгaнiзoвyBaTи ПpoBеденнЯ нa свoiй IIaBчaJIЬI{o-виxoвнiй
бaзi виpoбничoТ Ta Пе.цaГoГi.rнoТ пpaктики y.rнiв i стyлентiв зaгaльнooсвiтнix, пpoфесiйнo.
теxнiчних i виЩиx зaклaДiв oсвiти.

З,2\, Стaнцiя roниx теxнiкiв ПpoBo.циTЬ iнфopмauiйнo.метoДиuнy poбoTy, сПpяMoBaI{y нa
yДoскoнiшеI{ня ПpoГpaм, змiстy, фopМ i метoдiв Дiяльнoстi гypткiв, оекцiй, стyлi.й, клyбiв тa
iнtпиx TBopчиХ oб'с.цнaнь, пiДвищrння мaйстеpнoстi педaгoгiuних прaцiвникiв зa l{aПpяМaМи
poбoти. У стaнцiТ Ioниx технiкiв Mo)кyTЬ фyнкцioнyBaTи МеToДичнi oб,сДнaI{I{я Зa нaПpяMкaМи
Дiяльностi гypткiв' секцiй, сTyДiй, клyбiв тa iншиx TBopчих oб'rднaнь, Щo oХoПЛIoroTЬ
педaгoгi.rних пpauiвникiв пrB}Ioгo пpoфесiйнoгo сПpяМyвallня' МетoДичнi oб'сднaння
сTBopIoIoTЬся y сTaнцii roних теxнiкiв ДЛя кoop.цинaцiТ нayкoвo-Метoдиuнoi, opгaнiзaцiйнoi тa
ПpaкTиЧI{oТ дiяльнoстi зaкЛaДy З IТиTaнЬ з.цoбyTTя BиxoBaI{ЦяМи' yЧняMи' сЛ}xaчaМи
пoзarпкiльнoТ oсвiти зa piзними нaпpяМaМи'

З'22'Стaнцiя roних теxнiкiв З МrTolo BиЗнaЧення piвня ПpaкTиЧI{oi пiдгoтoвки виxoвaнцiв
(yuнiв, слyxauiв) пpoBoдиTЬ opгaнiзauiйнo-мaсoвy pобoтy y фopмi кoнфеpенцiй, змaгaнь,
екскypсiй, нaBчaJТЬI{o-TpенyBaJtЬних збopiв, кoнкypсiв' BисTaBoк' Toщo.

З,2З 'Стaнцtя loниx технiкiв opгaнiзoвyс Ta здiйснroс сaмoстiйнo aбo спiльнo з
yпpaвлiнням oсвiти мiськoТ pa.ци М. Кoстянтинiвки piзнoмaнiтнi оpгaнiзauiйнo.мaсoвi зaхo.ци
Ta зaЛyчaс дo y.raстi B IIиХ пoзaшкiльнi' зaгaльнooсвiтнi' пpoфесiйнi, виЩi ЗaкЛaДи oсвiти тa
opгaнiзaцii' Cтaнцiя IoI{их теxнiкiв ГoTyс кoМaTI.ци Ta.целеГaцiТ для yuaстi в мiських, oблaсниx
Ta BсryкpaiЪоьких МaсoBиx Зaхoдax. З МеToIo пpoПaГaнДи llayкoBo-Tехнiчнoi твop.roстi,
.цекopaTиBнo-y)rffiTкoBoГo МисTrЦTBa тa теxнiчниx видiв сПopTy' ЗaлyченI{я виxoвaнцiв дo
твopvoТ пpaui стaнцiя IоI{иХ теxнiкiв Мo}ке BикopисToвyBaTи пocтiйнy BисTaBкy' зaJTучaTи
зaсoби мaсoвoТ iнфopмauiТ (пpесy, pa.цio, телебauення).

З.24' Згiднo з pitшенням ЗaснoвI{икa, нa пiДстaвi вiдпoвiдниХ yгoД стaнцiя IoниХ теxнiкiв
Мo)кr IIaДaBaTи opгaнiзaшiйнo-метoдиuнy .цoПoМoГy педaгoгiнним кoЛекTиBaМ' зaкЛaДaМ
oсвiти, мoлo.цiжниМ, диТяЧиМ, ГpoМaДсЬкиМ opгaнiзaцiям.

З'25, СтaнЦiя toниx технiкiв Мo}ке сTBoproBaTи вiдпoвiднi пiдpoздiли .цля пiдвищення
квaлiфiкaцiТ пеДaгoгiчниx пpaцiвникiв зa нaПpяМкaМи I]oзaIIIкiльнoТ poбoTи. Пiдвищення
квaлiфiкauii мoхсе ПpoBoДиTися y фopмi кypсiв, семiнapiв i зa iншими opгaнiзauiЙrтимvl
фopмaми.

З.26. Зa pезyЛЬTaTaМи нaBЧaн}Iя BиIТyскникaМ сTal{цii юних технiкiв, якi в yстaнoBЛrнoMy
пopяДкy скЛaJIи квaлiфiкauiйнi iспити, Bи.цaIоTься вiдпoвiднi дoкyмr}ITи IТpo пoзaшкiльнy
oсвiтy B ПopяДкy BсTaI{oBЛеI{oМy Miнiстеpством oсвiти i нayки. Зpaзки дoкyментiB Пpo
пoзarпкiльнy oсвiтy ЗaTBеpДж)Toться Кaбiнетoм Miнiстpiв Укpaiни.
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IV. Учaсники нaBчaЛьнo-вихoвtloгo Прoцесy

4.1. УчaсникaМи I{aBЧaЛьI{o-BиxoBIIoГo ПpoЦrсy стaнцiТ loниХ технiкiв с:
- Bиxoвaнцi (yuнi' олyхaнi);
- ДирекTop;
- зaсTyПirик .циpекTopa з нaBчaJIЬI{o-BиxoB}IoТ poбoти ;

- зaсTyПI{ик ДиpекTopa З нaвЧaЛЬI{o-МеTo.циннoТ poбoти;
- МеTO,цисTи, пpaктинний ПсиХoЛoг' пr.цaгoгiчнi пpaцiвники, кepiвники гypткiв,

спецiaпiсти, якi зaлy.lенi .цo нaBчfu'IЬнo-BиХoBнoГo Пpoцесy;
- бaтьки aбo oсoби, якi iх зaмiнroють;
- Пpе.цсTaBники пiдпpисМсTB, yсTaI{oB тa opгaнiзaцiй, якi беpyть yЧaсTЬ y нaBчaJIЬIIo-

BихoBнoМy пpouесi.
4.2. Bихoвaнцi (y.rнi, сл1xaнi) стaнцiТ IoI{иХ технiкiв МaIoTЬ ГapaнToBaне ,цеp)кaBolo ПpaBo

- здoбщтя пoзaшкiльнoТ oсвiти вiдпoвiднo дo ix здiбнoстей' oбдapyвaнь, yпoдoбaнЬ Ta
iнтеpесiв;

- лoбpoвiльний вибip видy.Цiяльнoстi, змiнy if пpoтягoм poкy;
- нaBЧaннЯ y лекiлькox ГypTкaх, ГpyПax тa iнrпиx TBopчиx oб'с.цнaннях пoзarшкiлЬI{oгo

нaBчaлЬнoГo зaкЛa.цy;
- безпечнi тa нешlкi.цливi yмoви нaBчaнFIя тa пpaui;
- кopиcTyBaI{I{я нaBчaЛьIIo-Bиpoбнинorо, нayкoBolo, мaтepiaльнo-теxнiчнolo, кyлЬTypнo.

cПopTиBI{oю, кoprкцiйнo-вiднoBl{olo Ta oз.цopoBчoro бaзorо пoзaIпкiльI-Ioгo EaBчaЛЬIIoГo
зaкЛa.цy;

- yЧaсTЬ y piзних BиДaх I{aBчaЛЬнoТ, нayкoвo-ПpaкTичнoТ тa нayкoвo.ДoслiДнoТ poбoти, y
кoнфеpенЦiях, oлiмпia.цaх' BисTaBкaХ, кoнкypсaХ, oГЛя.цax' зМaГaI{IIях, зЛЬoTaХ'
I{aBЧaЛЬнo-TpенyBfu'IЬних збopax тa iнших MacoBих зaХoдaХ ;

- Пpе.цсTaBFIиЦTBo в opгal{aХ ГpoМaдсЬкoГo сaМoBpяДyBaн}rя пoзaшкiльЕIoГo нaBчaЛЬI{oгo
ЗaкЛa.цy;

- вiльний BияB ПoГЛядiв, пеpекolra}IЬ;
- ЗaхисT вiд бyдь-якиx фopм rксПлyaТaцiТ, псиxi.rнoгo i фiзиЧI{oГo нaсиЛЬсTBa, вiд дiй

пе.цaгoгiчних Ta iншиx пpaцiвникiв, якi ПopyшIyloTь Тх пpaвa, Пpини}кyroть чеоть i
гiДнiсть.

4.3. Bихoвaнui (1^rнi, слyxaнi) стaнцiТ loниx теxнiкiв зoбoв'язaнi:
- oвoлoДiвaTи зI{aннями, yмiнняМи, IIpaкТичниMи нaBиЧкaMи;
- пiдвищyвaTи ЗaГaЛЬний культypний piвень;
- ДoTpиMyBaTисЬ МopaЛЬнo-eTичниХ llopМ;
- бpaти пoсиЛЬI{y yЧaсTЬ y piзних Bи,цaх тpyлoвoТ дiяльнoстi;
- беpежнo сTaBиTисЬ.цo Деp)кaBнoГo' ГpoМaДськoгo i oсoбисToГo мaйнa;
-.цoTpиМyBa|ИcЬ BиМoг ЦЬoГo Cтaтyтy, ITpaBиЛ внyтpirшньoГo Tpy.цoBoгo poзПopяДкy

зaкЛaДy пoзarпкiльнoТ oсвiти.
4,4,Гleдaгoгiчнi пpaцiвники стaнцii }oI{иХ технiкiв MaIoTЬ ПpaBo нa:

- Bнесення керiвництвy стaнцiТ IoниХ теxнiкiв пpoпoзицiй щoдo пoлiпtпення IIaBчaЛЬI{o-
BиxoBнoгo Пpoцrсy, ПoДal{ня нa рoЗГЛяД кеpiвництвy ЗaкЛaДy Ta Пr.цaГoГiннoi paли
пpoпoзицiй пpo МopaЛЬI{е тa мaтеpiaлЬI{е зaoхoЧrI{FIя виxoвaнЦiв (yннiв, слyхauiв),
ЗaсToсyBaI{Ilя сTягI{rнЬ .цo Tих, xTo IIopyшIyс ПpaBиЛa внyтpitпньoгo Tpy.цoвoгo
рoЗПopяДкУ, щo .цiroть y нaBчaJIЬнoмy зaклaлi;

- вибip фop' пiДвищення педaгoгiннoТ квaлiфiкaцiТ; yЧaсTЬ у poбoтi МrTo.циЧIIиx
oб'сднaнь, НapaД\, збopiв, iнtпиx opгaнiв сaМoBpяДyBaF{ня пoзaшкiльI{oГo T{aBчaJIЬ}IoГo
ЗaкЛaДy y зaХoДaх, Пoв'язaниХ з opгaнiзaцiсrо нaвчaлЬI{o-BиХoBнoТ poбoти;

.ПpoBеДеI{Irя У BсTaнoBЛеI{oМy ПopяДкy l{ayкoBo-Дoслiднoi, rксПеpиМентa.пьнoТ Ta
пoпryкoвoТ poбoти;

- ПpoяB сoцiaльнo-пе.цaгогiчнoТ iнiцiaтиви, вибip пе.Цaгoгiчнo oбгpyнтoвaниx фop*,
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МrТo.цiв, ЗaсoбiB poбoTи з BиХoBaнцяМи (),4{I{яМи, сЛ}xaчaМи);
- ЗaХисT пpoфесiйнoi uестi, гiднoстi;
- соцiaльне тa мaтеpiaлЬне Зaoхoчеlll{я Зa ДoсяГI{енЕ{я BaгoMиХ резyльтaтiв y виконaннi

ПoкЛaДrниx I{a ниХ зaB.цaнЬ;

- oб'с.цнaння y пpoфеоiйнi спiлки, r'IaсTЬ в iншrих oб'сДнaннях ГpoМa.цян, дiяльнiсть якиХ
не зaбopoненa Зaкoнo.цaвсTBoМ.

4.5, Педaгoгiчнi пpaцiвники стaнцiТ tol{иХ теxнiкiв зoбoв'язaнi:
- BикoнyBaTи I{aBчaJIЬнi плaни Ta ПpoГpaми;
- T{a.цaBaTи знaнI{я, фopмyвaти вмiння i нaвички з piзних нaпpямiв пoзalшкiльнoТ oсвiти
дифеpенцiйoвaнo вiДповiднo .цo iндивiДya,тьних мoхtЛивoстей, iнтеpесiв, нaхилiв,
здiбнoстей вихoвaнцiв (y.lнiв, слyxauiв);

- сПpияTи poЗBиTкy iнтелектya,rьних i TBopЧиХ здiбнoстей, фiзиuних якoстей вiдпoвi.цнo

.цo зa.цaткiв тa зaпитiв BиxoBaI{Цiв (y.rнiв' слyхaнiв), a Taкo)к збеpеженнro зДopoв'я;
- BизнaЧaTи МеTy Тa кoнкретнi зaвДaння нaBЧaння, BиХoвaння i рoзBиTкy виxoвaнцiв

(yvнiв, сл}xaнiв), вибиpaти aДеквaтнi зacoби Тх pеaлiзauii;
- з.цiйснroвaти пе.цaгoгiчний кoнTрoЛЬ зa .цoTpиМaI{няM BиxoBaнЦяМи (yuнями,

сЛyхaЧaМи) мopaльниx, еTиЧI{иХ }IopМ пoвеДiнки' BиМoг iнlпих дoкyментiв, tцo
pеГЛaМrнTyIoTь opГaнiзaцiю I{aBчaJIЬI{o.BиxoвI{oГo Пpoцrcy;

-.цoTpиМyBaTИcЬ пе.цaгoгiчнoТ етики, ПoBaжaTи гiднiсть виxoвaнЦiв (yннiв, сл1xaнiв),
зaхищaTи Тx вiд бy.шь-якиx фopм фiзиuнoгo, псиxiuнoГo I{aсиЛЬсTBa;

- беpегти здopoв'я виховaнЦiв (yннiв, слуxaнiв), Тх iнтеpеси' ПpoПaГyBaTи здopoвий
спoсiб }(иTTя' BихoByBaTи ПoBaГy дo бaтькiв' )кiнки, сTapIIIиХ зa вiкoм, нapoДI{их

трaдицiй тa звичaiв, дyxoBl{иx Ta кyЛЬTyрних нaДбaнь yкpaiнсЬкoГo I{aрoДy;

- пocтiйнo пiДвищyвaти прoфесiйний piвень, педaгoгiннy мaйстеpнiсть, зaгaльн.y
кyЛЬTypy;

- BrсTи ДoкyменTaЦito, пoв'яЗal{y з Bикoнat{няМ ПoсaДoBиx oбoв'яЗкiв (жypнaлИ' TIЛaH|I

poбoти Toщo);
. BихoByBaTи oсoбистиM ПрикЛaдом i нaсTaнoBaМи пoBaГy Дo .цеpжaBнoТ симвoлiки,

пpинципiв ЗaГaЛЬнoЛto,цськoТ мopa'ri;
-.цoTpиМyBaTисЬ BиМoг цЬoГo Стaтyтy' BикoI{yBaTи ПpaBилa внyтpirшньoГo TpyДoBoГo

poЗПoряДкy Ta IТoсaДoвi oбoв'язки ;

- бpaти yЧaсTЬ y poбoтi пе.цaгoгiчнoТ paди ЗaкЛa.цy;

- BикoнyBaTи l{aкaзи i poзпopяд}кенI{я ДиpекTopa стaнцiТ loниx теxнiкiв.
4.6. Кеpiвники гypткiB, ГpyП тa iнrпих TBopчиХ oб'с.цнaнь стaнцiТ }oЕ{иХ технiкiв ПpaцЮIoTЬ

вiдпoвiднo .цo pежиМy poбoти ЗaкЛaДy Ta poзкЛa.цy зaI{яTЬ, ЗaTBеp.ц}I(енoгo йoго кеpiвникoм'
4.7, Пeдaтoгiчне I{aBaнTa)кення кеpiвникiв гypткiв, гpyп тa iншиx TBoрчиx oб'сДнaнь

ЗaкЛa,Цy пoзaшкiльнoТ oсвiти BкЛroЧaс l8 нaвчa'чьниХ Гo.цин ПpoТяГoМ I{aBЧaJ'IЬI{oГo Tи)кI{я, щo
сTaIIoBиTЬ тapифнy сTaBкy) a Тaкortt iнlшi BИДИ пеДaгoгiчнoТ .цiяльнoстi згiднo Дiroчoгo
зaкoнo.цaBствa. Poзмipи Ta ПopяДoк ДoПЛaT зa iнrпi BиДи Пе.цaгoгiчнoТ.цiяльнoстi BиЗI{aчaIoТЬcя

Кaбiнетoм Мiнiстpiв УкpaТни. oбсяг пеДaгoгiчнoГo нaBaIITaженнЯ в стaнцiТ loниx технiкiв
BизI{aЧarTЬся кеpiвникoм згi.цнo з чинниМ Зaкoнo.цaвсTBoМ i зaтвеpДx<yсTЬся yпpaвлiнням
oсвiти мiськoТ pa.ци M. Кoстянтинiвки' Пеpеpoзпoлiл aбo змiнa пеДaгoгiчнoГo IIaBaIITDI<еI{ня

пpoTяГoМ нaBЧaЛЬнoГo poкy здiйонюсться кеpiвникoМ сTaI{цiТ roниx технiкiв в paзi змiни
кiлькoстi Гo.циI{ зa oкprМиМи I{aBчaЛЬIIиМи ПpoГpaМaМи' Щo пеpелбaualoTЬся poбo.rим
I{aBчaЛЬI{иМ ПЛaнoМ, a Taкo)к зa писЬМoBoro ЗГoДolo пеДaгoгiчнoгo прaцiвникa з ДoTpиМaI{няМ
зaкoнo.цaBсTBa Пpo Пpaцю.

4.8. Hе .цoПyскaсTьоя вiдвoлiкaння пеДaгoгiчниx пpaцiвникiв вiд BикoI{aI{ня пpoфесiйних
oбoв'язкiв' кpiм випaдкiв' пеpедбaчеI{их ЗaкoнoдaBcTBoМ.

4.9' Педaгoгiчнi пpaцiвники зaкЛa.цy пi.цлягaroть aтестaцiТ, як пpaвиЛo paз y П'ятЬ poкiв
вiдпoвiднo Дo пoряДкy, BсTaнoBлеI{oГo Мiнiстерствoм oсвiти i нayки УкpaТни.

4.l0.Бaтьки BиХoBaI{цiв (yuнiв, сл1xaнiв) тa oсoби, якi Тx зaмiнroroть' MaIoTь ПpaBo:
- oбиpaти i бyти oбpaними .цo бaтькiвських кoмiтетiв Ta oргaнiв ГpoМa.цсЬкoГo
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5.1.УстaнцiТЮI{иxтеxнiкiвBMrжaхзaтBrpДI(ol{иxBи,Д'aTкiвнaoПЛaтyпpauiвiДпoвiДнo
o"-.:T:;жHJ":'".';;Hffi Hffi H""i*l1,g;#':T;x*'"i:H:fu ::Io.цilIoгorrrкiльногo

вiкy).oб,сднусГypTки'u.111,IIoчaTкoBoгoтехнiчнoгoMo,Д,еЛ}o:r{I{я(ГtTM)'ПTMз
rЛrмrнTaми xyДoх(нЬo,o *o'.'pyroBaнI{я, *.*1ф-й "n.*'pифiкoвaнoТ 

iгpaшки тa

'ffi*l,$;y#н1Д";1;Iffi ; 
"''#HTffi #x;"H T"'," ",o 

* nin 
"n 

o г o вiкy) -

oб,сднyсГypTки'гpyгtи**'Ъo.n*oBaI{ня'рaкеToмo.цrЛtoBaнI{я,aBToMo,Д.еЛIoBaI{I{я,
сy,Щ{oМo.цеnЬ"un"",-1|]l1|,l'':i"oспopTy,o'"pu'opi"кoлективноТpa.ЦioстaнЦrt,
спopTиBI{oi fuлlo''.n.нгaцii тa iнrпi; 

цT{ЬoГo Ta сTapшIoгo шrкiльнoгo вiкy) -

:Е:#:Ё'.l#Т;;#;;;^й *;;;;:жffi,Т'"..##::." Мo,цrЛIoBaI{I{я, 
.

pa,шioкoнстpyЬa"""' paлioелектpoнiки, uu'o*uйnи, кiбеpнетики, 'ol{иx 
aсTp.oнoМlB'

ПpеДМrT}I' ГypTки l1pиpoДI{ичo-*-.'u',,,'o.o"u,*лy 
(фiзикa, МaTrМaTикa, xiмrя; тa

lнrшi; . .,' '-,-----'* -^, pедIiЬoГo Ta сTapшoгo rпкiльнoгo вiку) -

'*tж:w:-ffi ;ixжtll,xlT"ЁTфJЁltr.';;:;l*ж:ffi #,#,"-JJr-
ПеpсoнaЛЬnЪ,o no*n,}oтlpa,;;;;йu'opi* Ёoй, й.ь.лиз1уv тa iнrпиx l{aПpяМкlB'

ffi ffi*';*;#;жЦ;:yЁ#-;H:1ъxH;.fi:"".:Т;on"o,oTa.]1l-ч:."
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VI. Упpaвлiння стaнцiсю юIIих технiкiв

6.i.УпpaвлiннястaнцiсroroI{иxтеxнiкiвзДiйснroстьсяйol:Зaсновникoм
Кoстянтинiвськoro мiоькoro Paдoro Ta yпoвI{oBu*.""*_ofГal{oМ 

_ y"p*^111ням oсвiти мiськoi

рa'ци М. Кoстянтинiвки. Безпo..p.o"u кеpiвниuтвo с'йцiсno юI{иx тrxнiкiв зДiйснroс йoгo

диpекTop. !.иpектopo* Mox{е бy].-':,nu*и ГpoMa,ця'"" vnpuiни, якиiт Мar Bи'IIу пеД.aГoгlчI{y

oсвiтy квшriфiкaurйнoгo piвня .n.11,3,i.' aбЬ мaгiст,, .'#i.дio.i""oi poбoти не 
ryrенrп 5 ]

рoКи.flиpектopзaкЛa,цyПoзaшкiЛЬ"oi-o""i'"'uйo.oзaсTyIII{ики,пеДaгoгiчнiтatнrпr
пpauiвники IIpизIIaЧaюTЬcя Ta звiльняroтЬся з Т]oca,ци вiдпoвiДнo ,цo Чинl{oгo зaкoнoД.aвcTBa

Укpaiни.' -'Z:;i,i^жH, 
ffiLж#" -"}iixl".*'"' 

кoЛrкTиBoМ, BиЗI{aчaс сTpyкTypy зaкЛa^,'

зaбезпетyсpauioнaльниЙдoбipipoзстaнoвкyкaлpiв,сTBop}oснaлежнiуМoBи,цЛя
пiДвищення.фaxовoгo piвня пpauiвникiв;

::HHi:Т#;Tffi;:;T;:"T#Jl,"iii;-"ниx 
плaнiв i пpoгpaм, якiстrо ЗI{aI{Ь' yмiнь

1lffi:'**i"'lн* lilT' Т#*l?;бyття Bиxo*aнцяМи (vuнями. с;>xauaми)

пoзarшкiльнoi oсвiти; ^-r^я^отi '_apнo-гiгiснiчниx тa

. зaбезпеuyс ДoTpиМaI{I{я виМoГ oхopol{и ,Ц,иTи}IсTBa, caI{lT

ПpoTиIloжr)ff{иx l{opМ' технiки безпеки; ДпoвiДнo Д'o чинIloгo

-yсTalтoвjrroeнaДбaвn,,oo''й',пpемiТпpauiвникaМЗaкЛaДyB1
зaкoнo.Д.aBсTBa; |a всix пiдпpиемствaх, yсTal{oBax Ta a

- пpеДсTatsЛяс зaкЛaД пoзarпкiльнoi oсBrTи t 
oстi зaклaДy;

opгaнiзauiяхiвi,цпoвiл*,,.p.лзacнoBl{икoМ-ЗаpезyЛЬTaTиД.lяЛЬH.-.;.
. ,цaс ,цoЗtsiл нa }п{aсTЬ o,"..i" т{ayки, nyn"'yp"',- iле"i" '1:l::: 

спiЛoк, ПpaцlBI{икlB

кyЛьTypi{o-oсвiтнix зaклa,цiв, пiдпpисмс,u, v.ф 'u 
oр,uni.aцiй, iнiшиx r0pиДичI{иx

ж.1;..x;Нkl;жffi; ;;x;;;H :i,x;::' 
слрauiв) I{a зaxисT вiд бyдь.яких

Ьon' фiзиннoгo Ьбo психiчT{oгo I{aсиJIЬcTBa; 
]poЛ}oс ix викoнaння;

.BиД.aсyMех(axсвосiкoмпетенцiiнaкaзиTa-pозПopя.ц)I(енI{яlкoн.I

.зaсToсoByсЗaxo,циЗloх:ч:HI{яTa.цисциnni'up"o.o.'''::-:-1111пnauiвникiвзaклaДy;

. зaTвеp.цх(yс пoсaДoB' ooo" ".n,,ifrul*",niв 
зЬютaдy пoзarшкiльноТ oсвtти;

-неcrвiДпoвi,цшrьнiсть.u*"nonu"няПoкЛa.цrl{ихнaзaкЛa,цзaB.ц,aI{ь,стaнзбеpех(еI{I{я
мaiтътa,ПrprДaнoгoBкopисTуBaI{нятaвoлoДiннястaнцiiloниxтехнiкiв'

6.3.BищиМopГal{oM,po'uo.inoгocaМoBpooy*un""стaнцii}oниxтеxнiкiвмoжуть^бути
зara-,ьнi збopи (кoнфеpенцiя), щo скЛикaroTЬся I{r Ме}IшIr oД,Iioгo pa.y I{a piк. Зaгшlьнi збopи.

конфеpенuiя) пpoвoляTЬcя Зa yчaсT}o ДиpекTopa, зaсTyПI{икa ДиprкTopa З нaBЧaЛЬнo.BиxoBl{ol

эобoти, .u.'y'""na ДиprкTopa з '{a'чaЛЬ'o-'.'ooi,.,"oi 
p:б:il]-''етoдистiв, кrplBI{икlB

:i:poзлiлiв, Щo BxoДяTЬ Дo cкЛaДy зaкЛa,цy ,,o,u,'*in"nЪт oсвiти, нayкo'иx Ta 
'нIIIи*

:е:aгoгiчниx пpaЦiвникiв, якi .*уuй,"ся ,цo nuu.,un""o ""1:::::: 
ripoцеcy зaкЛa,цy, a Taкoх(

;:1i;ъ**#ii;J#1il* j':;жнH;,T;.$#?;:":iЖ,;гoПpoцrсv,.1гoФi;.r1i1;

-lя.rьнoстi пе,ц.aгогiчн,* npuu'on-йiu.у "'u"uiт 
.n,* теxнiкiв сTBoproeTЬся пocтiйнo д1IоЧии

i..!r.lеГia]IЬl{ий оpгaн - IIeДaГoГl.,,'u p*. Гoлoвoю '.дu.o,i.,"оi 
paли с ДиpекTop стaнцti ъoниx

. ехнiкiв'
ПеДaгoгiчнa pa.цa: * owт\|q

- рoзГЛя,цa. .,"'u"'я ..Пpo ':lo.y*o, 
iI' aкTyaЛЬI{t.

opгaнiзaшiйнo-мaсoвoТ тa iнфopмaцiйнo-метo.циЧI{o1

oсвiти. йогo стpyкTуpl{иx пrлpoзлiлi"' yp:]:]'.oУ'
Тaкo)tt,,"'u""". Дoщимaння сaнiтapнo-гiгlснrчниx

безпеки. oхopol{и lIpaцl;

ПиTaння нaBЧaЛЬI{o-BихoBнo1,.

poбoти зaкЛa,цy пoЗaшIк1ЛЬI{ol

'a 
i",',и* Tвopчиx oб'сднaнь, a

BиMoг, зaбrзпечення Tеxн1ки
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- poзpoбЛяr Пpoпoзицii щoдo пoлiпlшення .цiяльнoстi зaклaдy;

. BизI{aЧaс зaxo.ци щo'цo пi.цвиulення квaлiфiкaцiТ педaгoгiчних кaдpiв' yПpoBa.цжrl{ня y

I{aBЧaJIЬI{o.виxoвний Пpoцес.цoсяГнеI{ь "uy*, 
i перелoвoГo Пе.цaГoГiчнoгo ДoсBi.цy;

- poзpoбля€ pекoMендaцii з г.rиlaI{Ь opгaнiзauii нaвчaлЬнo.BиxoвнoГo пpoцrсy,

I{aЛaГo.ц)кrнI{Я Мl)IGapo.цI{их oсвiтнix Ta нayкoBих зв'язкiв;

- зaхиЩaс Пpa3a педaгoгi.rниx пpauiвникiв I{a Пе.цaГoгiннy iнiцiaтивy,- вiльний вибip

фoo', 'е'Ьдi" 
i зaсoбiв нaBчaIIня, al{aЛiЗyс фopми, МеToди 

_.. ::::9" 
нaвчaння Ta

.nu.o"y. тaкi' що ЕIе ПpиДaTнi для викopисTaнI{я B IIaBчaJIЬнoМy ПpoЦrсl;

- po..,"ouс iншri .,,'u""Ъ пpoфеоiйнoТ.цiяльнoстi пе.цaгогiчних пpaцiвникiв тa нaвчaльнo

пе.цaгoгiчниx пpauiвникiв.
BизнaчaсTЬся Тx дoцiльнiстro, aJIе I{е мoже бyти

BихoBнoГo Пpoцесy зaкЛa.цy;

- ПopyшIyс кЛoпoTal{ня пpo зaoхoЧrння

Кiлькiсть зaсi.цaнь пе.цaгoгiчнoТ paли

МrIIшIr нiхс.цвa paзи нa piк.
6.5. У отaнцiТ o,n"* теxнiкiв Мo)кr дiяти МеTo.цичнa paДa' Дo скЛa.цy якo1 BХo.цяTь

педaгoгiuнi пpauiвники Ta iншri уraсники IIaBЧaJIьнo-BихoBнoГo ПрoЦrcy.

MетoДичнapaДai
- кoop.циI{yс нayкoBo-МеTo.циЧнy' opгaнiзauiйнy Ta ripaкТичнy .ц1яЛЬн1сTЬ зaкЛaДy з

IIиTaнЬ здoбyття BиxoBaIIцями (yннями, сЛyхaЧaми) пoзaшкiльноi oсвiти з piзних

нaпpямкiв нayкoBo-TеxнiчнoТ твopнoстi;

- зaсЛ)xoByс повiдoмЛе}Iня Ta ПpoПoЗицiТ з питaнЬ y.цoскoнaJIеI{ня нaBчilЛЬнo-BиХoBl{o1'

opгaнiзauiйнo-метo.циннoТ' нayкoBo-.цoслiднoT poбoти ;

. BиBчaс, yЗaГaJTЬн}oс Ta ПoIIIиprос кpaший пе.цaгoгiчний дoсвt.ц;

-,цaс ексПеpтнi oцiнки щoДo якoстi нaBчaЛьIIo.МеTo.цичI{оТ лiтеpaтypи з ПoзalllкlЛЬнol
О

oсвiти, зoкprMa, з нayкOBo -TеxI{lЧI{oГo IraПpяМy ;

- oбгoвopioс ПpoекTи I{oBиХ нaBчaЛЬних ПpoГpaМ, aнaлiзyс пpoпoзицiТ щoдo

BДoскoнaJ]ення дiroних;
- rТoIIIиpIoс iннoвaцiТ y системi пoзaшкiльнoТ oсвiти Toщo.

6'6. Зapirпенням .u,-i',* збopiв (кoнфеpенuiТ) aбо paДи У стaнцiТ.юних теxнiкiв Мo}кyTЬ

сTBoр}oBaTись i дiяти пiклyвaльн apaДa, yuнiвський тa бaтькiвський кoмiтети.

6'7, У ЗaкЛa.цi пoзarпкiльнoi oсвiти МoxtyTЬ оTBoрЮBaTись yннiвськi тa BЧиTеЛЬсЬкl

ГpoМa.цсЬкi opгaнiзauii, щo дiroть вiдпoвiднo.цo чиннoГo Зaкoнo,цaBствa УкpaТни.

VII. ФiнaнсoBo-гoсПoДapсЬкa Дiяльнiсть тa мaтеpiaЛьнo-Tехtliчнa бaзa стaнцiТ юtlиx
технiкiв

7.1. Фiнaнсogo.ГoсПo.цaрсЬкa Дiяльнiсть стaнцii }oIIих теxнiкiв здiйснroстЬcя зa paХyl{oк

кotптiв мiськoгo бroлжетy'
,7 

'2, ФtнaнсyBaнI{я cTal{цii Ioних теxнiкiв з.цiйснroсться зa paxyнoк .цo.цaTкoBих ДжеpеЛ

фiнaнсyвal{I{я, нl зaбopoнeниx зaкoIIoДaBсTBoM.

1 'З, 'Цo.ЦaткoвиМи Д)кrpеЛaми фopмyBaння кoпrтiв позaшкiльнoгo I{aBЧaЛЬнoгo ЗaкЛa.цy с:

- кoIIITи гyмaнiтapнoТ .цoпoмoги;
- дoбpoвiльнi гpolпoвi внески, мaтеpiaльнi цiннoстi пiдпpисмсTB' yсTaнoB' oрГaнrЗaцlи Ta

oкpеМиx ГpoМa.цяIl;
- iнrпi l{a.цxoД)кенI{я.

Кorпти' oтpимaнi стaнцiеro tot{их теxнiкiв З Дo.цaTкoBиx Д)кеpеЛ фiнaнсyвaння,

BикopисToByIoTЬся ДЛя ПрoBa.ц)I(еI{I{я Дiяльнoстi, пеpеДбaненoТ цим Стaтyтoм.

7.4. Стaнцiя roних iехнiкiв y пpouесi ПрoBa.ц)кrння фiнaнсOвo-гoсПo.цapськoТ Дiяльнoстi

Мaс IIpaBo:
- сaмoстiйнo poЗrТopя.цхtaTИcЯ кoIIITaМи' o.цеpжaниМи вiд ГoоПo.цaрсЬкol Ta 1ншIol

.цiяльнoстi вiдпoвiднo.цo ЦЬoГo Cтaтyтy, незaбopонеT{иМи зaкoIIoДaBcTBoМ УкpaТни;

- кoрисTyB.a^ГИcЯ безoплaтнo зеМелЬниМи Дiлянкaми' нa яких poзтaшoвaний зaкЛaД

пoзaпrкiльнoТ oсвiти;
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- poЗBиBaTи BЛaсI{y МaTrpiaJlЬну бaзу;
- BикoIi}.BaTи iнrпi дii, щo нr сyПеpечaTЬ зaкoнoдaBсTBy Ta цЬoМy Cтaтyтy.

7.5. Maтеpiaльнo-технiчнa бaзa стaнцiТ roних технiкiв BкЛ}oчaс пpимiщення, cПopy,ци,
oблaДнaння, зacoби зB'яЗкy' TpaнсПopTнi зaсoби, земельнi Дiлянки, pyХoМе i неpyхoме мaйнo,
щo пеpебyвaс в йoгo коpистрaннi. Для ПpoBеДенI{я нaBЧaJIЬнo-вихoвнoТ, TIaBчaЛЬнo-

TpенyBaЛЬнoТ тa спopтивнoТ рoбoти зaкЛa.цy нa.цaloTЬся B кopисTyBaння (opендy) спopтивнi
oб,скTи, кyльтypнi, озлoрoвнi тa iнrпi ЗaкЛa.ци безoплaтнo aбo нa пiльгoвиx )^4oBax. Пopядoк
нa.цaнIIя зaЗIIaчrI{иx oб'сктiв у кopисTyBaння (opендy) BизнaчaсTЬся вiдпoвiднo .цo

зaкol{oДaвствa Укpaiни.
7.6. Bедення .цiлoвo.цствa, б1xгаЛTеpсЬкoГo oблiкy тa звiтнoстi в зaклaДi пoзarшкiльнoi

oсвiти з.цiйснroсться y Пopя.цкy, Bизнaченoмy нopМaTиBнo.ПpaBoBиМи aкTaМи.
7.], Збуттки, зaпо.цiянi зaклaДy пoзaшкiльнoТ oсвiти B резyЛЬTaTi пopyrпення iТ мaйнoвих

прaв iнrшиМи IopиДичI{иМи тa фiзиuними oсoбaми вiДtпкoДoByloTЬся вiдпoвiднo .цo чиI{нoГo
Зaкoнo.цaBсTBa.

7 '8. Кoнтрoль зa фiнaнсoBo.ГoсIIoДaрсЬкoro Дiяльнiстro ЗaкЛa.цy пoзarпкiльнoТ oсвiти
здiйснroсться yГIpaBЛiнням oсвiти мiськoТ paДи М' Кoотянтинiвки'

VПI. fliяльнiсть станцi.i к)них теxнiкiв y paN{кaх мilкнapoднoгo спiвробiтництвa

8.l. Cтaнцiя roних теxнiкiв Зa IiaяB}Ioстi нaлежнoТ мaтеpia.lrьнo-технiчнoi тa сoцiaльнo-
кyлЬTypl{o\ бaзи, BЛaсниХ фiнaнсoвиx кotштiв Мaс пpaBo ПpoBoДиТи мiжнaрoлний y.lнiвський
Тa ПеДaГoГiчниil oбмiн y рaМкax oсвiтнix ПpoГpaм' пpoектiв, 6paти yЧaсТЬ у м.ilкнapoДних
зaхo.цaХ.

8.2. Стaнцiя IotIиХ теxнiкiв Мaс ПpaBo yкЛaДaTи yгoДи Пpo спiвpoбiтницTBo,
}'сТaнoBЛ}oBaTи l]pяМi вiднoсини з opГaнaMи yПpaBлiння oсвiти, I{aBчaЛЬниМи ЗaкЛa.цaМи,
нayкoBиМи yсTaFIoBaМи, пiдпpисМсTBaМи' opгaнiзauiяМи, ГpoМaДсЬкиМи oб'сДнaннями iнlпиx
кpaТн y ПopЯДкy, BсTaнoBЛеt{oМy Зaкoнo.цaBcTBoМ.

IХ. {еpэrсaвний кotlTpoЛЬ зa дiяльнiсТIo сTaнцii lоних теxнiкiв

9.1. {еpжaвний кoнтpoлЬ зa Дiяльнiстrо стaнцiТ IoI{иХ теxнiкiв здiйснюетЬся yПpaBЛiнням
oсвiти мiськoi paди М' Кoстянтинiвки.

9'2, Стaнцiя IoниХ теxнiкiв безпoсеpелньo пiДпopяДкoBal{a i пiдзвiтнa Зaснoвникy .

Кoстянтинiвськiй мicькiй paлi тa yПoBнoBa}I(енoМy opГaнy - yпpaвлiннro oсвiти мiськоi paли
rr. Кoстянтинiвки'

9.З. oснoвнoro фopмolo Деpх(aBl{oГo кoнTpoЛIo зa дiяльнiсT}o сTal{Цii roниx технiкiв с
aтестaцiя, Щo ПpoBoДиTЬся не piлIпе oДнoГo рaзy нa дrсяTЬ рoкiв y ПoряДкy' BсTal{oBЛrl{oМy
Мiнiстеpствoм oсвiти i нayки Укpaiни.

9,4, У пеpioд мiх< aтестaцiеro rТpoвoДяTЬся пеpевipки (iнспектyвaння) стaнцiТ IoI{иХ
технiкiв З ПиTaнЬ' ПoB'яЗaниx з йoгo нaBЧaЛЬFlo-BиxoBнolo Дiяльнiстro. Змiст, BИДИ i
пеpioдиuнiсть циx пеpевipoк BизнaЧaIoTЬся зaJIежнo вiд сTa}iy нaBчaJlЬнo-виxoвнoТ poбoти.
Пеpевipкa З ПиTaI{Ь' нl пoв'яЗaI{иХ З I{aBчaJIЬнo-BиХoBнo}o Дiяльнiстro' ПpoBo.циться йoгo
Зaснoвником, вiдпoвiднo дo Зaкoнo.цaBсTBa.

Х. Pеоpгaнiзaцiя aбo лiквiдацiя зaклaдy

10.1' Pirшення Прo pеopгaнiзaцiro aбo лiквiдaцiio стaнцiТ Iониx технiкiв пpиймaс
Зaснoвник.

|О.2, Pеoргaнiзauiя ЗaкЛaДy пoзaшкiльнoi oсвiти вiдбyвaсться lI.lJIяxoM ЗЛиTTя,
пpис.цнaнI{я, пoдiлy, ви.цiлення. Лiквiдaцiя ПpoBoДиTЬся лiквiдaцiйнoro кoмiсiсtо,
пpизнaчrl{oЮ Зacнoвникoм, a У BиIIa.цкaХ лiквiдaцiТ зa piшенням ГoсПoДapсЬкoГo сyДy
лiквiдaцiйнoro кoмiсiсro, пpизнaчет{oЮ циМ opГaнoм. З .тaсy ПpизFIaчення лiквiдaцiйнoТ кoмiсiТ
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.цo нrт IIерехO'цяTЬ пoBнoBa}I(еI{I{я IIIo,цo yПpaвЛil{ня зaкЛaДoм ПoзarrrкiЛьнoi oсвiти.

10.3. Лiквiдaцiйнa кoмiсiя oцiнюс "u""". 
мaйнo сTaI{цiТ Iониx теxнiкiв, виявляе йoгo

дебiтopiв i кpелитopiв тa poзpaxoByrTЬся з I{и\4и' скJIa.цaс лiквiдaцiйътуlй 6aлaнс i пpе.цстaвляс

o*",Т;:"i"Tl,,uo*, 
pеopгaнiзauii, ПpaBa тa зoбoв,язal{I{я зaкЛa.цy пoзarпкiльнoТ oовiтй

вiДпoвi.цнo .цo чиI{I{oГo зaкoнo.цaBсTвa пеpеxoдяTЬ Дo ПpaBoнaстyпникiв aбo визнaчениx

нatчaЛЬ}Iиx зaклa'цiв.

-J



ЗAТBЕPД}tЕHo:
Piшeння мiськoi paли
2o. 03, 20|8 Np G,/€7. /€,{

ъ

CTATУT
сTAI{ЦII IOIIих TЕ'хIIII{IB

кOсTяIITиIIIBсЬкOI MIсЬкoi pдди
.цollЕЦЬкoi OБЛAсTI

м. Кoстянтинiвкa.
2018


