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Р І Ш Е Н Н Я

Про створення комунального закладу 
«Молодіжний центр «РОЮЮУ8КЕ» Покровської селищної ради

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року 
№1014 «Про затвердження типових положень про молодіжний центр та про 
експертну раду при молодіжному центрі», наказу Міністерства молоді та 
спорту України від 02.04.2019 року № 1648 «Про затвердження Примірних 
штатних нормативів чисельності працівників молодіжних центрів», враховуючи 
висновки постійної комісії селищної ради з питань бюджету, фінансів та 
соціально-економічного розвитку (протокол від 23.03.2021 року), селищна 
рада в и р і ш и л а :

1. Створити юридичну особу публічного права -  комунальний заклад 
«Молодіжний центр «РОККОУ8КЕ» Покровської селищної ради (далі -  
Молодіжний центр).

2. Затвердити Статут Молодіжного центру згідно з додатком 1.
3. Затвердити штатний розпис Молодіжного центру згідно з додатком 2.
4. Доручити директору Молодіжного центру здійснити державну 

реєстрацію закладу та Сатуту у відповідності до вимог чинного законодавства.
5. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ 

освіти, молоді та спорту виконавчого комітету селищної ради, контроль - на 
постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів та соціально-

С.А.СПАЖЕВА

від 24.03.2021 № Р-518-10/УПІ
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«Молодіжний центр «РОКЯОУ8КЕ» 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Комунальний заклад «Молодіжний центр «РОККОУ8КЕ» 

Покровської селищної ради (далі -  Центр) утворюється для вирішення 
питань соціального становлення та розвитку молоді Покровської 
територіальної громади.

1.2. Засновником Центру є Покровська селищна рада (код ЄДРПОУ -  
04338492, 53600, Дніпропетровська область, Синельниківський район, 
смт Покровське, вул. Центральна, 20 (далі -  Засновник).

1.3. Орган управління Центру - відділ освіти, молоді та спорту 
виконавчого комітету Покровської селищної ради.

1.4. Засновник здійснює фінансування, матеріально-технічне 
забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, 
транспортні засоби, встановлює їх статус.

1.5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, 
постановами Кабінету Міністрів України, актами Президента України, 
рішеннями сесій Покровської селищної ради, розпорядженнями селищного 
голови, наказами начальника відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету Покровської селищної ради, іншими нормативно-правовими актами 
та цим Статутом.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування: комунальний заклад «Молодіжний центр

«РОККОУ8КЕ» Покровської селищної ради.
2.2. Скорочене найменування: МЦ «РОККОУЗКЕ».
2.2. Місцезнаходження юридичної особи: 53600, Дніпропетровська 

область, Синельниківський район, смт Покровське, вул. Дмитра 
Яворницького, 128.

3. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

3.1. Метою діяльності Центру є сприяння:
- соціалізації та самореалізації молоді;
- інтелектуальному,, моральному, духовному розвитку молоді, реалізації 

її творчого потенціалу;
- популяризації здорового способу життя молоді;
- розвитку молодіжного туризму;
- національно-патріотичному вихованню молоді;
- зайнятості молоді у вільний час;
- забезпеченню громадської освіти молоді та розвитку волонтерства;
- підвищенню рівня мобільності молоді;

розвитку громадянського суспільства, зокрема молодіжних 
громадських об’єднань;

- міжнародному молодіжному співробітництву.
3.2. Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів:
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- повага до прав людини - визнання прав людини найвищою соціальною 
цінністю, боротьба з ксенофобією, проявами расизму та іншими формами 
дискримінації, поборення людиноненависницьких ідеологій;

- рівність, відкритість та доступність - запобігання впливу будь-яких 
факторів, які можуть обмежити можливості участі молоді, проведення 
заходів для молоді у зручний час;

- добровільна участь у діяльності Центру;
- активна участь молоді - залучення молоді до процесу ухвалення рішень 

щодо діяльності Центру;
- участь у формуванні та реалізації державної політики в молодіжній 

сфері;
- популяризація та проведення заходів щодо встановлення стандартів у 

галузях, які *є важливими для реалізації політики у молодіжній сфері на 
загальнодержавному і місцевому рівнях;

- розвиток знань та освітніх інновацій - інновації в роботі з молоддю та 
формування знань і навичок, необхідних для самореалізації молоді.

3.3. Основними завданнями Центру є:
- утвердження громадянської позиції, духовності, моральності, 

національно-патріотичної свідомості та формування у молоді сімейних, 
національних і загальнолюдських цінностей;

- створення умов для творчого розвитку особистості, інтелектуального 
самовдосконалення та лідерських якостей у молоді;

- популяризація стандартів європейської молодіжної політики і роботи з 
молоддю в Україні;

- популяризація здорового способу життя молоді;
- популяризація молодіжного туризму;
- сприяння зайнятості молоді у вільний час;
- організація профорієнтаційних заходів;
- забезпечення розвитку міжнародного молодіжного співробітництва та 

міжрегіональної взаємодії молоді в Україні, сприяння волонтерській 
діяльності та мобільності молоді;

- співпраця з органами місцевого самоврядування, навчальними 
закладами, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, 
установами, організаціями незалежно від форм власності для виконання 
поставлених цілей і завдань;

- використання сучасних методів молодіжної роботи;
- сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у 

навчально-виховній роботі з молоддю.
3.4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
- сприяє інтелектуальному, моральному, духовному розвитку молоді, 

реалізації її творчого потенціалу, забезпечує національно-патріотичне 
вихрвання та громадянську освіту молоді;

- проводить інформаційно-просвітницьку роботу, зокрема організовує 
конференції, засідання, форуми, семінари, тренінги, акції, замовляє 
видавничу продукцію;



- вивчає громадську думку, використовує соціальну рекламу, забезпечує 
можливості для неформальної освіти молоді;

- проводить заходи, спрямовані на популяризацію здорового способу 
життя молоді;

- проводить профорієнтаційну роботу серед молоді, сприяє її зайнятості 
у вільний час;

- взаємодіє із структурними підрозділами виконавчого комітету 
Покровської селищної ради, територіальними підрозділами центральних 
органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 
незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, іншими 
інститутами громадянського суспільства, органами учнівського 
самоврядування;

- організовує змістовне дозвілля молоді та сприяє її волонтерській 
діяльності;

- сприяє вивченню та поширенню інноваційного національного та 
міжнародного досвіду з питань реалізації політики у молодіжній сфері;

- взаємодіє з іншими молодіжними центрами.

4.1. Центр має право:
- звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 
також підприємств і організацій незалежно від форм власності та 
підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 
виконання покладених на Центр завдань.

- визначати основні напрямки розвитку Центру;
- самостійно визначати форми та методи діяльності, планувати свою 

роботу, визначати стратегію відповідно до законодавства;
- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з 

законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, 

юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні 

надходження у порядку визначеному законодавством України;
- укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями 

незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними 
особами відповідно до законодавства;

- здійснювати міжнародне співробітництво з питань реалізації державної 
політики в молодіжній сфері;

- здійснювати реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних 
фондів у визначеному законодавством порядку;

-  здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству 
України.

4.2. Центр зобов’язаний:
- забезпечити діяльність Центру згідно Статуту;

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
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- здійснює заходи щодо переходу до відкритої моделі державної 

політики у молодіжній сфері, в якій молоді люди зможуть брати участь у 
прийнятті рішень, що впливають на їх життя;

здійснює заходи спрямовані на відродження національно- 
патріотичного виховання, утвердження громадянської свідомості і активної 
життєвої позиції молоді;

- проводить заходи направлені на популяризацію та утвердження 
здорового та безпечного способу життя;

- забезпечує розвиток та вдосконалення мережі клубів по роботі з 
молоддю, здійснює на їх базі заходи з неформальної освіти спрямованні на 
набуття молодими людьми знань, навичок поза системою освіти, зокрема, 
участі у волонтерській діяльності;

- сприяє діяльності громадським організаціям, що здійснюють 
молодіжну політику та політику у сфері національно-патріотичного 
виховання;

- сприяє інтегрованості української молоді у європейське та світове 
молодіжне співтовариство;

- бере участь у співпраці з державними та їх окремими органами, 
міжнародними інституціями, які успішно впроваджують заходи у сфері 
молодіжної політики.

5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ
5.1. Центр відповідно до делегованих Засновником повноважень, 

перебуває в управлінні відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Покровської селищної ради і безпосередньо підпорядкований, підзвітний і 
підконтрольний цьому органу.

5.2. До виключної компетенції Засновника Центру належать 
повноваження щодо прийняття рішень про:

- затвердження установчих документів Центру та змін і доповнень до
них;

- затвердження обсягів фінансування Центру;
- ліквідацію та реорганізацію (злиття, приєднання, перетворення, поділ)

Центру; ,
- закріплення нерухомого майна за Центром на праві оперативного 

управління, про зміну правового режиму переданого майна, або вилучення 
такого майна;

- збереження і зміцнення матеріально-технічної бази Центру, розвиток 
мережі;

- введення додаткових штатних одиниць;
- узагальнення та поширення досвіду роботи Центру;
- створення умов для розвитку Центру.

. 5.3. Керівництво Центром здійснює директор. Посаду- директора 
Центру може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту, 
а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не 
перешкоджає виконанню посадових обов’язків.



5.4. Директора Центру призначає на посаду та звільняє з посади відділ 
освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради на 
конкурсній основі у порядку, визначеному законодавством України.

5.5. Директор Центру:
- здійснює безпосереднє управління Центром і несе відповідальність за 

виконання покладених на Центр завдань, фінансово-господарську та іншу 
діяльність;

- самостійно, в межах, визначених законодавством України та цим 
Статутом, Вирішує питання діяльності Центру;

- є представником Центру у відносинах з державними органами, 
органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і 
діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та 
установчими документами;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю Центру;

- здійснює керівництво колективом, приймає на роботу і звільняє з 
роботи працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;
- приймає управлінські рішення з основної діяльності та кадрової 

роботи, які є обов’язковими для виконання працівниками Центру, 
організовує та контролює їх виконання;

- здійснює заходи щодо зміцнення матеріальної бази Центру та його 
технічного оснащення, забезпечує ефективне використання та дбайливе 
збереження майна, закріпленого за ним;

- готує на погодження та затвердження план роботи, програми, проекти 
договорів, проекти змін до Статуту;

- забезпечує дотримання вимог законодавства про працю, норм та 
правил охорони праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, 
техніки безпеки, соціального страхування;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює 
їх виконання;

- застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до 
працівників;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та 
цим Статутом.

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЦЕНТРУ

7.1. Вся діяльність Центру спрямована на виконання поставлених 
завдань, здійснюється відповідно до чинного законодавства України та 
Статуту і не має на меті отримання прибутку.

, 7.2. Центр Є комунальним закладом, фінансування якого здійснюється 
за рахунок коштів місцевого бюджету, а також може здійснюватися за 
рахунок додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством 
України і є неприбутковим закладом.

Гзпднотп
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КОПІЯ!7.3. Додатковими джерелами фінансування Центру 
- кошти одержані за надання платних послуг, робіт, виконані Центром

на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян, доходи від 
реалізації власної продукції, від надання в оренду обладнання, що не 
оподатковуються і спрямовуються на соціальні потреби та розвиток Центру в 
установленому законодавством порядку. Платні послуги надаюся залежно від 
умов та технічних можливостей оснащення Центру. Перелік таких послуг, 
порядок та умови їх надання центрами визначаються Засновником.

- гуманітарна допомога;
- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій та окремих громадян.
Ведення бухгалтерського обліку та звітності здійснюється через 

централізовану бухгалтерію відділу освіти, молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради.

7.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 
використовуються Центром на діяльність, передбачену Статутом.

8. ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЦЕНТРУ
8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Центру приймає 

Засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 
виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією (ліквідатором), 
призначену засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського 
суду -  ліквідаційною комісією призначеною цим органом. З часу 
призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) до неї переходять 
повноваження щодо управління Центром.

8.2. У випадку реорганізації права та обов’язки Центру переходять до 
правонаступників відповідно до чинного законодавства.

8.3. Ліквідація Центру відбувається у нормах позбавлення його статусу 
юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або 
засновником.

8.4. Ліквідація або реорганізація Центру здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

8.5. Передбачається_ передача актів одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі 
припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, приєднання, 
поділ або перетворення).

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЦЕНТРУ
9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту підлягають затвердженню

Т.М. ЄРМАК

Н.В. ВЛАСОВА
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Засновником та державній реєстрацій
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Секретар селищної ради

Начальник відділу освіти, моЩ 
та спорту виконавчого комітет




