СТАТУТ
Свято-Успенського духовно-просвітницького Центру
Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Свято-Успенський духовно-просвітницький Центр Кіровоградської єпархії
Української Православної Церкви (далі - Центр) є неприбутковою релігійною
організацією, яка безпосередньо входить до складу Кіровоградської єпархії
Української Православної Церкви.
1.2. Повна назва:
«Свято-Успенський духовно-просвітницький Центр
Кіровоградської єпархії Української Православної Церкви».Скорочена назва:
«Кіровоградський Свято-Успенський духовно-просвітницький Центр ».
1.3. Міжнародна назва: «Holy-Dormition spiritual and educational Center the
Kirovograd diocese of Ukrainian Orthodoxy Church». Скорочена назва: «Kirovograd
Holy-Dormition spiritual and educational Center ».
1.4. Центр утворюється за бажанням осіб православного віросповідання з
благословення Керуючого Кіровоградською та Новомиргородською єпархією на
основі добровільних засад та спільності інтересів для реалізації мети і завдань,
передбачених цим Статутом. Центр утворюється і скасовується рішенням
Єпархіальної Ради з подальшим схваленням Єпархіальними Зборами.
1.5. У своїй діяльності Центр керується Статутом Управління Кіровоградської
єпархії Української Православної Церкви та цим Статутом, неухильно
дотримується догматів православної віри та священних канонів при повазі до
державних законів і дотриманні їх.
1.6. Центр у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний єпархіальному
архієреєві. Центр виконує рішення Єпархіальної Ради.
1.7. Центр знаходиться на території Свято-Успенського храму м Кіровоград.
1.8. Адреса Центру: м. Кіровоград, вул. Авіаційна 63-А

II. МЕТА І ЗАВДАННЯ
2.1. Основною метою Центру є захист та здійснення права на свободу
віросповідання, поширення православної віри, піклування про фізичний розвиток
та духовно-естетичне виховання дітей і молоді на засадах християнських норм і
віровчення Православної Церкви.
2.2. Основними завданнями Центру є :

2.2.1. організація відпочинку для дітей і молоді (особливо сиріт, напівсиріт,
дітей з неблагополучних, багатодітних, малозабезпечених сімей);
2.2.2. звершення богослужінь та обрядів;
2.2.3. релігійне навчання та виховання;
2.2.4. проведення таборів;
2.2.5. сприяння у формуванні християнського світогляду дітей в дусі
взаєморозуміння, толерантності, поважного ставлення до свободи релігії або
переконань інших людей;
2.2.6. організація дозвілля для зміцнення здоров’я та фізичного загартування;
звершення паломництв та екскурсій;
2.2.7. справи милосердя та добродійності;
2.2.8. сприяння фізичному оздоровленню та духовному розвитку дітейінвалідів та людей з особливими потребами;
2.2.9. співпраця з дитячими будинками, притулками та іншими навчальними і
виховними закладами;
2.2.10. організація волонтерської діяльності;
2.2.11. допомога людям похилого віку та ветеранам;
2.2.12. допомога багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;
2.2.13. допомога неповносправним людям та сім’ям, котрі виховують дітей з
особливими потребами;
2.2.14. проведення акцій, бесід та лекцій спрямованих на захист материнства
та сімейних цінностей;
2.2.15. допомога інституціям, котрі працюють з людьми, що мають обмежені
можливості;
2.2.16. соціальна робота у лікарнях, сиротинцях та будинку престарілих;
2.2.17. благодійні заходи спрямовані на підтримку сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах;
2.2.18. тюремне служіння;
2.2.19. видавництво літератури релігійного характеру:
2.2.20. звершення іншої діяльності, яка відповідає правилам і традиціям
Православної Церкви та не суперечить чинному законодавству.
2.3. Для виконання мети і завдань Центр за погодженням єпархіального архієрея:
2.3.1. співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування;
2.3.2. співпрацює з українськими та іноземними організаціями;
2.3.3. співпрацює з медичними та іншими оздоровчими закладами;залучає до
співпраці духовенство, чернецтво, викладачів , студентів та учнів різних
навчальних закладів, мирян православного віросповідання;запрошує до
співпраці на добровільних засадах всіх бажаючих;
2.3.4. співпрацює з недільними школами, єпархіальними відділами та
Синодальними установами Української Православної Церкви;
2.3.5. створює умови для відпочинку і оздоровлення дітей та молоді;
2.3.6. співпрацює та допомагає сім’ям, які потрапили у складі життєві
обставини, які виховують інвалідів, сиріт, прийомних дітей.

III. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ
3.1. Керівним органом Центру є Єпархіальна рада на чолі з єпархіальним
архієреєм.
3.2. Правління Центру є керівним органом Центру у період між засіданнями
Єпархіальної Ради. Правління Центру займається його поточною,
організаційною діяльністю, передбаченою цим Статутом.
3.3. Правління Центру складається з Керівника Центру та його заступників.
Керівника Центру призначає і звільняє єпархіальний архієрей.
3.4. Керівник Центру:
3.4.1. представляє Центр у відносинах з органами державної влади та
місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими
особами;
3.4.2. видає накази, розпорядження, звертається з заявами, проханнями
до інших організацій та осіб;
3.4.3. має право підпису документів від імені Центру:
3.4.4. звітує перед Єпархіальними Зборами та єпархіальним архієреєм
про проведену роботу у відповідні терміни;
3.4.5. подає на затвердження єпархіальному архієреєві кандидатури
заступників та визначає їх повноваження;
3.4.6. разом з заступниками формує штатний розклад та структуру
Центру;
3.4.7. розробляє програму роботи Центру;
3.4.8. делегує окремі повноваження своїм заступникам;
3.4.9. слідкує за цільовим використанням коштів та іншого майна
Центру;
3.4.10. вирішує інші питання діяльності Центру відповідно до мети і
основних завдань.
3.5. Заступники Керівника Центру за дорученням Керівника відповідають за
конкретні напрямки діяльності Центру.
IV. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
4.1. Центр у відповідності зі своїм статутним завданням, має право на
здійснення міжнародних зв’язків та діяльності (благодійної, соціальної,
місіонерської та іншої) у порядку, що не суперечить нормам православного
віровчення та чинному державному законодавству.
4.2. Міжнародна діяльність Центру здійснюється шляхом:
4.2.1. участі у міжнародних програмах, роботі міжнародних
організацій;
4.2.2. організації паломництв;
4.2.3. реалізації спільних проектів;
4.2.4. обмін делегаціями для участі у відповідних заходах;
4.2.5. співпраці з іноземними релігійними організаціями, дитячими

будинками, притулками та іншими міжнародними соціальними
навчально-виховними закладами;
4.2.6. інших форм, що не суперечить державному законодавству.
і

V. МАЙНО ТА КОШТИ
5.1. Центр має у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення своєї
статутної діяльності.
5.2. Майно Центру складається з коштів та іншого майна, які утворюються
шляхом:
5.2.1. пожертвувань громадян та організацій;
5.2.2. добровільних надходжень у вигляді безповоротної фінансової
допомоги від фізичних чи юридичних осіб;
5.2.3. інших не заборонених законодавством надходжень.
5.3. Центр може користуватись коштами та іншим майном наданим
Кіровоградською єпархією.
5.4. Центр може володіти і користуватися майном на договірних умовах з
державними, громадськими та релігійними об’єднаннями, а також
громадянами.
5.5. На майно та предмети Центру церковного (культового) призначення не
може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
5.6. Проведення перевірок та ревізій Центру проводиться з благословення
єпархіального архієрея.
5.7. Контроль за діяльністю Центру, в тому числі за користуванням, володінням
і розпорядженням майна, здійснюється Єпархіальною Радою.
5.8. В разі припинення діяльності Центру, його правонаступником виступає
Кіровоградська єпархія УПЦ . Все належне майно та кошти Центру надходять
у розпорядження Кіровоградської єпархії.
VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються у відповідності до
рішення Єпархіальної Ради з наступним схваленням Єпархіальними
Зборами.

