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1. Загальнi положення

1. 1. .щржАвниЙ прооЕсIЙно-тЕ,хнIчниЙ нАвчАльниЙ зАклАд
(МIЖРЕГIОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛIРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИеВА)
(далi - Центр) е пiдпорядкованим державним професiйно-технiчним навчаJIьним
закJIадом третього атестацiйного рiвня, що здiйснюе професiйну пiдготовку
робiтникiв високого рiвня квалiфiкацii з технологiчно складних, наукосмних
професiй та пiдготовку за спецiальностями освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня
<<молодrшй спецiалiст>> або робiтникiв, дiяльнiсть яких пов'язана зi складною
органiзацiею працi, з числа випускникiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв.

Центр може здiйснювати допрофесiйну пiдготовку, заг€Lпьноосвiтню
пiдготовry, професiйно-технiчне навчання, перепiдготовку та пiдвищення
квалiфiкачiТ працюючих робiтникiв i незайнятого населення.

Повне найменування украiнською мовою:

дЕржАв**fr|проФЕсIЙно-твхнIчниЙ нАвчАльниЙ зАклАд
(мIжрЕгIонАльниЙ цЕнтр ювЕлIрного мистЕцтвА м. киевА>.

Скорочене найменування украiнською мовою :

ДПТНЗ (I\ДДОМ м. КИСВА>
1.2. Вiдповiдно до нак€ву нач€Lльника Киiвського мiжобласного управлiння

профтехосвiти вiд 29.08.|969 Jф 446 MicbKe професiйно-технiчне училище
М 54 м. Киева перейменовано в MicbKe професiйно-технiчне училище N 34
м. Кисва, яке згi,щrо iз наказом нач€}JIьника КиТвського мiжобласного управлiннд
гrрофтехосвiти вiд 01 .07.1971 J\Гч 379 реорганiзовано та йому встановлено гIовне
найменуваннrI: Технiчне училище Jtlb 8 м. Киева.

Згiдно iз нак€Lзом ,Щержавного KoMiTeTy з професiйно-технiчноТ освiти
УкраiЪськоТ РСР вИ 13.07.1984 Jф 15бl3 <Про реорганiзацiю профтехучилищ) та
згiдно iз наказом КиТвського мiського управлiння професiйно-технiчноТ освiти
вiд 15.08.1984 JФ l42 Технiчне училище JtlЪ 8 м. Кисва реорганiзовано у Середне
професiйно-технiчне r{илище J\Ъ 38 м. Киева, що вiдповiдно до наказу Головного

управлiння освiти КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii вiд 1,9.|2.|994
JЮ 45l пПро внесення змiн до трудових книжок працiвникiв ПТУ>
перейменовано на Професiйно-технiчне училище JЮ 38 м. Киева.

Вiдповiдно до Haкuuly MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 19.03.2003
Ns 143 <Про вдосконалення мережi професiйно-технiчних навЧаJIьних закладiв
м. Кисва> Професiйно-технiчне училище Nч 38 м. Кисва реорганiзовано та йому
встановлено повне найменування: Киiвський професiйний лiцей ювелiрного
мистецтва.

Згiдно iз наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 29.07.2005 J\Ъ 449
<Про змiну н€tзви КиiЪського професiйного лiцею ювелiрного мистецтва))
Киiвський професiйний лiцей ювелiрного мистецтва реоргаrriюкlно IIIJrD(oM змirрr

тигIу та йому BcTulHoBJIeHo повне найшленуваrпrя: ЩЕРЖАВНИИ ПРОФЕСIИНО-
ТЕХНIЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (МIЖРЕГIОНАЛЪНИЙ ЦЕНТР
ЮВЕЛIРНОГО МИСТЕЦТВА м. КИСВА>.

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСIЙНО-ТЕХНIЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД



3

((N4Ij\рЕгIонАльниЙ цЕнтр IовЕлIрного N{истЕцтвА м. кисвл> с
ПР?ВОН3r--.-,:ПlикоМ ПраВ та обов'язкiв КиТвського професiЙного лiцею ювелiрного
\1истецтв].

IJеHT: ,,творений та заре€стрований в порядку,, визначеному законодавством,
ШО РеГ\ ..^lс :iяльнiсть вiдповiдного неприбуткового закладу (органiзацiТ).

1 .З . \ 1.; uезнаходження I_\eHTpy:
}'к:зi'на. 031З4, MicTo ItиТв, вулиця CiM'T Соснiних, tЗ.

\,4. Го....внLlм завданням IfeHTpy с забезпечення права|,4. l O...lBHI,IM завданням I_{eHTpy с забезпечення права громадян УкраТни на
професiiтне .lэвчання вiдповiдно до iх покликань, iHTepeciB i здiбностей з метою
задово"цення :lотреб економiки краiни у квалiфiкованих i конкурентоспроможних
на ринк\, пр:^.i робiтниках, молодших спецiалiстах.

1.5. ДО о.повних повноважень i напрямiв дiяльностi Щентру належать:
а) ОРганiз" -iя навча_льно-виховного процесу, вибiр форr та методiв навчання;
б) навчаl bn о- влlробнича, навчаIьно-виховна, навч€tJIьно-методичн а,

фiнансово- гос : о_]арська та виробничо-комерцiйна дiяльнiсть;
в) розробке робочих навчальних планiв

спецiальностей на ocHoBi типових навчальних
регiональноТ ко\Iпоненти змiсту професiйно-технiчноТ освiти, що
затверджуються в \,становленому гlорядку;

г) розробка правил прийому учнiв, слухачiв до IJeHTpy на ocHoBi типових
правил прийоrtr:

Г) формУвання разом з органом управлiння професiйно-технiчною ocBiToro
ПЛаНiв приЙоrtr r чнiв, слухачiв з урахуванням державного замовлення таlабЬ
регiонального за\lов.lення, гIотреб ринку працi та потреб громадян у професiйно-
технiчнiЙ ocBiTi i заrtовлень заiнтересованих центральних органiв виконавчоТ
влади) пiдприеь{ств. \,станов, органiзацiй;

Д) Органiзацiя \арчyвання учнiв з числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених
батькiвського пiк_lr вання,, дiтей з iх числа, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I-III груп r.a
ДiТеЙ iЗ сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно Закону УкраТни uПро
державну соцiальн\ _]опомогу малозабезпеченим сiм'ям>>;

е) атестацiя пелагогiчних працiвникiв;
С) Органiзацiя ста^.\ вання педагогiчних працiвникiв на пiдприемствах, в

чстановах, органiзацiях :

Ж) Здiйснення професiйно-технiчного навчання, перепiдготовки ,га

ПiДВИrцення квалiфiкацi j' працюючих робiтникiв та незайнятого населення;
З) органiзацiя виробнtтчого навчання учнiв, слухачiв на пiдприсмствах, в

установах, органiзацiях :

и) забезпечення захо:iв з охорони працi та безпеки життедiяльностi учнiв,
слухачi в, працiвникiв ;

i) матерiально-технiчне забезпечення навчально-виховного процесу;
i) визначення cTpyкTvpll i штатного розпису з урахуванням встановленого

фонду заробiтноi плати;
й) забезпечення якостi професiйного навчання та виховання учнiв, слухачiв;

i програм з професiй та
планiв i програм, визначення

к) видача документiв про ocBiTy встановленого зразка.
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1.6. [{eHTp надае платнi ocBiTHi та iншi послуги, визначенi I_teHTpoM
вiдповiдно до Перелiку платних послуг, якi можуть надаватися навчальними
закJIадамп, iншими установами та закладами системи освiти, що ныIежать до
державноТ i комунальноi форми власностi, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Уцраiни вiд 27 серпня 2010 р. JФ 796, та пов'язанi з його основною
статутною дiялънiстю, у тому числi за видами економiчноi дiяльностi згiдно з
Нацiонапьшrr класифiкатороМ УкраТни дк 009:2010 <<Класифiкацiя видiв
економiчноТ дiяльностi>.

|.7. ЩеrrГР У своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни, Указами
Президента УкраiЪи, Законами УкраiЪи <Про ocBiTy>, <Про професiйно-технiчну
ocBiTy>>, <Про заг€rльну середню ocBiTy>>, Положенням про професiйно-технiчний
навчальний закJIац, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
ВiД 5 СеРш{я 1998 р. J\Ъ 1240, Положенням про ступеневу професiйно_технiчну
ocBiTy, затвердкеного постановоЮ Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З червня
1999 р. J\b 956, Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями,
сJгр(ачами профсiйно-технiчних навчальних закладiв виробничого навчання та
вирОбничоi праrсгики, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Вiд7 черВня 1999 р. J\b 992, Положенням про вище професiйне училище та центр
професiйно-текriчноТ освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
УКРаiЪи вiд 20 червня 2000 р. JФ 225, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ
Украiни 24 липЕя 2000 р. за М 4421466З, Положенням про органiзацiю
навч€UIьно-виробrлrчого процесу у професiйно-технiчних навчzшьних закладах,
затвердженого нак&}ом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд .30.05.2006
Jф 4l9, зареестрованого В MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 15 червня 2006 р.
Jlb 71ll|2585, iншlrrrди нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут Щентру розроблено вiдповiдно до вимог нормативно-правових
aKTiB, зазначених у пунктi 1.7 роздiлу 1 Статуту та у вiдповiдностi до Цивiльного
кодексУ УкраТни, ГосподаРськогО кодексУ Украiни, Земельного кодексу УкраТни,
Податкового кодексу УкраiЪи, Бюджетного кодексу УкраТни, Кодексу законiв
ПРО ПРаЦЮ УкраiЪи, iдших aKTiB законодавства та погоджено на загаJIьних зборах
колективу.

1.9. MiHicTepcTBo освiти i науки УкраiЪи, мiсцевий орган управлiння
професiйно-технiчною освiтою вiдповiдно до повноважень, визначених актами
законодавства Украi'ни здiйснюють контроль за дотриманням вимог
ЗаКОНОДаВСТВа i Статуry та приЙмають вiдповiднi рiшення в разi ix порушенi.

Трудовий розпорядок IfeHTpy визначасться правилами внутрiшнього
розпорядку, розробленими вiдповiдно до законодавства та затвердженими у
встановленому цорядку.

1.10. АКреДиТоВаний Щентр може присвоювати випускникам, якi завершили
повниЙ курс навчання на третьому ступенi професiйно-технiчноi освiти, як
високиЙ piBeHb робiтничоТ квалiфiкацiТ (розряд, клас, категорiю), так i ocBiTHbo-
квалiфiкацiЙний piBeHb <<молодший спецiалiст>. Присвосння ocBiTHbo-
КВалiфiкацiйного рiвня (молодший спецiалiст> може здiйснюватися тiльки за
наПряМами, за якими проводиться пiдготовка робiтникiв високого рiвня
квалiфiкацii.
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2. Щивiльна правоздатнiсть

2.1. Ц;lз..lьнi права та обов'язки IJeHTpy виникають з моменту його створення
l припlлня, . ься з дня внесення до Сдиного деря{авного ресстру юридичних осiб,

прrlпинення.
1) ТТд:--- с-.;. lцL.|]. - _ с юрищичною особою, мас самостiЙниЙ баланс, рахунки в органах

.]ер;кавноТ ::.значейськоI служби, штамп, печатку iз cBoiM наЙменуванням та iз
зображенняl.: Jер,кавного Герба УкраТни.

2.3. Цент: .{есе вiдповiдальнiсть перед особою, державою, суспiльством за
зIIконання Qj.кцiЙ i завдань, що покладенi на нього, життя i здоров'я учнiв,
,-Jr,хачiв, прэ--.внltкiв навчального закладу пiд час навчалпьно-виробничого та
:]авчально-вIl\оззого процесiв, за порушення iх прав та iнше, tцо передбачено
Зf КОНОДаВСТВt-l'.1.

2.4. I_{eHTp ],1ul,ztc мати фiлiТ, вiддiлення, навчально-виробничi, навчально-
ло\lерцiйнi, со;__:-tьно-культурнi, спортивно-оздоровчi та iншi пiдроздiли та
\ творювати в \ с ]новленому порядку разом з вишими навчальними закладами,
:ri:присмства}1I1. \ становами, органiзацiями навчально-виробничi комплекси,
з\одити до асошiз,,iir та iнших об'еднань юридичних осiб.

2.5. IJeHTp з:iiснюс освiтню дiяльнiсть у сферi професiйно-технiчноТ освiти,
пов'язану з пiдготоtsкою квалiфiкованих робiтникiв та наданням iнших ocBiTHix
послуг, пiсля отрI1\Iзння лiцензiТ. Лiцензiя на провадження ocBiTHboi дiяльностi
закладiв освiти вI1_]зсться на пiдставi виконання Лiцензiйних умов провадх(ення
освiтньоi дiяльностi закладiв освiти, затверджених постановою Кабiнету
\IiHicTpiB YKpaTHrr Bi: j0 грулня 20115 р. JФ 11В7.

2.6. З метою спрIlяння розвитку навчально-матерiальноi та соцiально-
побутовоi бази, забезпечення професiйно-практичноi пiдготовки, вирiшення
соцiальних та iншltх пI{тань працiвникiв, учнiв, слухачiв, Щентр мас право
\ к"-iадати договори. \ то\1\, числi iз пiдпри€мствами, установами, органiзацiями та
iншими суб'сктами госпо-]арювання.

3. НавчальtIо-виробничий процес

3.1. Навчально-виробнrrчий процес у I_{eHTpi - це система органiзацiйно-
педагогiчних, методtlчнIlх i технiчних заходiв, спрямованих на реалiзацiю
зrriсту i завдань стr,пеневоi професiйно-технiчноi освiти вiдповiдно до
_]ержавних стандартiв та встановлених вимог.

Навчально-виробничI1I"1 процес у I_{eHTpi rрунтусться на принципах
гуманiстичноi особистiсно opieHToBaHoT педагогiки, демократизму,
незалежностi вiд полiтItчнl.tх, громадських, релiгiйних об'сднань, спiльнiй
:iяльностi педагогiчних працiвникiв, учнiв, слухачiв, батькiв, колективiв
пiдприсмств, установ та органiзацiй, може включати природничо-
\Iатематичну, гуманiтарн1. фiзичну, загальнотехнiчну, професiйно-
теоретичну, професiйно-практичну пiдготовку, а також виховну роботу з

учнями, слухачами.
3.2. НавчzlJIьно-виробничий llроцес у I_{eHTpi здiйснюсться вiдповiдно до
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вимог нормативно-правових aKTiB, з€Lзначених у пунктах |.7, 1.8 розлiлу 1

Статуту.
3.3. Первинна професiйна пiдготовка, професiйно-технiчне навчання,

перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii осiб за освiтньо-квалiфiкацiйним
piBHeM <квшriфiкований робiтник>, а також пiдготовка фахiвцiв за ocBiTHbo-
квалiфiкацiйним piBHeM ((молодший спецiалiст>> за вiдповiдною г€Lлуззю знань
(спецiальнiстю), здiйснюеться за професiями, визначеними Щентром згiдно з
Щержавним перелiком професiй з пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв у
професiйно-технiчних навч€шьних закладах, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 вересня 2007 р. JФ lllr7, Нацiональним класифiкатором
УкраIни ДК 00З:2010 <Класифiкатор професiй), та вiдповiдно до отриманих
лiцензiй для провадження дiяльностi з надання ocBiTHix послуг

3.4. Змiст навч€шьно-виробничого процесу та TepMiH навчання у L_{eHTpi
визначаються робочими навч€шьними планами i програмами, якi розробленi
Щентром спiльно з пiдприсмствами-замовниками робiтничих кадрiв на ocHoBi
типових навч€lльних планiв i програм, а також, вiдповiдно до вимог !ержавного
стандарту професiЙно-технiчноТ освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд l7 серпня 2002 р. J\Ъ 1135.

Розробленi Щентром робочi навчальнi плани i програми затверджуються у
встановленому порядку.

3.5. Здобуття [хрофесiйно-технiчноТ освiти у L{eHTpi здiйснюеться за денною,

I_{eHTp самостiйно обирас форми та методи органiзацiТ
навч€цIьно-виробничого процесу, а педагогiчнi працiвники самостiйно, з

} рахУВаНнЯМ поло/hень загальноТ педагогiки, визначають засоби i методи
навчання та виховення учнiв, слухачiв, а також, поряд з уроками
практикуються лекцiirнi та ceMiHapcbKi заняття, спiвбесiди, практикуми,
cartocTiйHi дослiднi та лабораторно-практичнi роботи, курси на ocHoBi
iнформацiйних техно.-lогiй, iншi форми активного оволодiння знаннями,
r ltiннями та навичка\IIl.

Yci форми професiirно-практичноТ пiдготовки учнiв, слухачiв IJeHTpy
з:iйснюються у TicHoltr посднаннi з виготовленням корисноТ продукцiТ, ToBapiB
шI,1рокого вжитку, надання\1 послуг, що оплачуються згiдно iз законодавством.

3.6. Учнi, якi мають базову загальну середню ocBiTy, можуть одночасно з
набуттям професii здобr BaTlr повну загальну середню ocBiTy в IJeHTpi або в
i ншому навч€LгIьному зак.lа:i.

загальноосвiтня пiдготовка ччнlв I_{eHTpi здlиснюеться вiдповiдноJаг€Lпьноосвlтня пlдготовка учнlв у центр1 здlиснюеться вlдповlдно до
.]ержавних стандартiв зага--tьноi середньоТ освiти з урахуванням профiльностi
навчання та специфiки r-rtoB набуття робiтничоТ професiТ.

Учнi, якi за cTaHoNI з_]оров'я, сiмейними обставинами, а також з iнших
поважних причин не },1о^,\ ть оJночасно iз набуттям професii здобувати повну
загаJIьну середню ocBiTy або не \1ають базовоТ загальноТ середньоi освiти, а також
Ti, якi потребують соцiапьноТ :опомоги i реабiлiтацii, можуть здобувати лише
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робiтничу квалiфiкацiю з урахуванням медичних пок€вань i протипоказань для
наступноi труловоi дiяльностi. Обрання форм i методiв професiйноi пiдготовки
проводиться згiдно з висновками спецiаrriстiв медико-соцiальноТ експертноТ
KoMicii.

У I_{eHTpi може здiйснюватись лопрофесiйна пiдготовка учнiв
загальноосвiтнiх навчiLпьних закладiв. Учнi середньоТ загальноосвiтньоi школи,
починаючи з 9 класу, можуть поеднувати здобуття загЕuIьноТ середньоi освiти з

допрофесiйною пiдготовкою у вищому професiйному училищi вiдповiдно до
договорiв, укJIадених iз загалъноосвiтнiми навчЕuIьними закJIадами.

3.7. Прийом |ромадян на навчання до I_{eHTpy здiйснюеться згiдно з
правилами прийому, розробленими I]eHTpoM на ocнoBi Типових правил прийому
ло професiйно-технiчних навчсшьних закладiв Украiни, затверджених нак€вом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 14.05.2013 Ns 499, заресстрованого в
MiHicTepcTBi юститtii УкраТни 29 травня 201З р. J\b 82З12З355, та вiдповiдно до
вимог державного таlабо регiонального замовлення на пiдготовку робiтничих
кадрiв та договорiв iз юридичними i фiзичними особами у межах лiцензованого
обсягу.

На третiй сryпiнь професiйно-технiчноi освiти за державним таlабо
регiональним замовленням зараховуються на ocнoBi конкурсного вiдбору особи з
числа кращих щодо оволодiння професiею, учнi, якi завершили навчання на
другому ступенi та мають повну загальну середню ocBiTy. Також, на третiй
ступiнъ професiйно-технiчноТ освiти можуть прийматися випускники iнших
професiйно-технiчних навч€шьних закладiв, працюючi робiтники, особи з числа
незайнятого населеннlI, якi завершили навчання на другому ступеrii та мають
належний piBeHb квапiфiкацiТ з вiдповiдноi професii, повну загальну середню
ocBiTy та витримЕuIи конкурсний вiдбiр.

Особи, якi виявили бажання навчатися на третьому ступенi професiйно-
технiчноТ освiти, подають директору Щентру вiдповiдну заяву.

.Щиректор Центру з метою проведення конкурсного вiдбору осiб для навчання
на третьому ступенi професiйно-технiчноТ освiти створюе конкурсну комiсiю та
визначас порядок if роботи. Конкурсний вiдбiр осiб на третiй ступiнь
професiйно-технiчноi освiти здiйснюеться за критерiями, що визначаються
Щентром за погодженням iз мiсцевим органом управлiння професiйно-технiчною
освiтою, в ocHoBi яких мають бути здiбнiсть, cTapaнHicTb та результати навчання

'aна другому ступенi професiйно-технiчноi освiти.
Результати конкурсного вiдбору оформляються протоколом конкурсноТ

KoMicii i затверджуються ЕакЕвом директора I]eHTpy.
Зарахування осiб на третiй ступiнь професiйно-технiчноi освiти здiйснюеться

без надання вступником сертифiката зовнiшнього незЕuIежного оцiнювання.
Прийом слухачiв на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацiТ здiйснюсться

IIIJuIxoM проведення вхiдrого контролю знань, yMiHb та навичок вiдповiдно до
cTaTTi 14 Закону Украiни ,<Гlpo професiйно-технiчну ocBiTy>>.

3.8. Навчальний piK у Щентрi розпочинаеться 1 вересня i завершуеться в

термiни, встановленi робочими навчаJIьними планами.

Для деяких категорiй 5rчнiв, слухачiв, а також пiд час органiзачii
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перепiдготовки робiтникiв i пiдвищення Тх квалiфiкацiТ, зriняття
розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в
термiни, погодженi iз замовниками робiтничих кадрiв.

Вiдповiдно до вимог типових навч€uIьних планiв, затверджених центр€Lльним
органом виконавчоi влади, що забезпечус формування та реалiзуе дЬр*u"rпу
полiтику у сферi освiти для учнiв I-{eHTpy, тривалiсть навчання яких перевищуе
10 мiсяцiв, встановлюються щорiчнi канiкули заг€шьною трив€Lлiстю 11 тижнiв
(як правило, 2 - у зимовий та 9 - у лiтнiй перiоди); для учнiв, якi навчаються
10 мiсяцiв, встановлюються канiкули2 тижнi - у зимовий перiод.

3.9. Навчальний час учня, слухача визначасться облiковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професiйно-технiчноТ
освiти.

Облiковими одиницями навчального часу е:

а) академiчна година тривалiстю 45 хвилин;
б) урок виробничого навчання, тривалiсть якого не перевищус

б академiчних годин;
в) навчальний день, тривалiсть якого не перевищуе 8 академiчних годин;
г) навчальний тиждень, тривалiсть якого не перевищус 3б академiчних годин;
r) навчальний семестр, тривалiсть якого визначаеться навчальним планом;
д) навчальний piK, тривалiсть якого не перевищуе 40 навчальних тижнiв.
Навчальний (робочий) час учнiв у перiод проходження виробничоi та

передвипускноi (переддипломноi) практики встановлюеться в залежностi вiд
режиму роботи пiдприемства, установи, органiзацii згiдно iз законодавством.

3.10. Навчаltьнi групи теоретичноi пiдготовки у L{eHTpi поr.rпёкrуються
.пасельнiстю не бiльше як 30 чоловiк, а на третъому ступенi професiйно-технiчноi
освiти не менше 12 чоловiк.

Виробниче навчаншI проводиться у навчаJIьних групах чисельнiстю не менше
12 чоловiк, в групах що навчаються з професiй хуложнiх промислiв i ремесел
чисельнiстю б-8 чоловiк, а на третьому ступенi професiйно-технiчноТ освiти не
\1енше б чоловiк.

У разi органiзашiТ професiйноi пiдготовки, професiйно-технiчного
iавчання, перепiдготовкt1 та пiдвиrцення квалiфiкацii робiтникiв понад
.ержавне/регiональне зе\IовJення, rцо здiйснюсться за договорами з юридичними
ле фiзичними особаltlt. Центр може, за погодженням iз замовником робiтничих
.a:piB, встановлюват]1 чltсе--tьнiсть учнiв, слухачiв у навча_пьних групах, нижчу за
]ормативну.

3. 1 1 . Визначення нзвча--Iьних досягнень учнiв, слухачiв IJeHTpy
з:iйснюсться за критерiяrllr 1]-бальноi шкали оцiнювання навчальних досягнень
r чнiв, слухачiв у зага-lьноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах
iри пiдготовцi квалiфiкоtsзнI{х робiтникiв та заносяться до журналiв облiку
теоретичного i виробничого навчання.

Вiдвiдування занять \,чня\1II. сJ]ухачами I_{eHTpy е обов'язковим.
3.12. Перелiк форrrr контроJю знань, yMiHb i навичок учнiв, слухачiв та

критерii ik квалiфiкацiirноТ зтестацii встановлюються робочими навчальними
п-lанами.
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З rtетою визначення рiвня професiйноТ пiдготовленостi учнiв, слухачiв наoKpe\1I,1x етапах професiйно-практичноТ пiдготовки проводиться промiжнаква-тiфiкацiйна атестацiя, .u 
"u.пiдками 

якоТ присвою€ться вiдповiдна робiтничаква-чiфiкашiя (розряд, клас, категорiя).
3,13, Навчання у Центry| завершу€ться державною квалiфiкацiйноюатестацiсю, Щержавна квалiфiкацiйна атестацiя ; присво€ння квалiфiкаuiТз:iйснюсться вiдповiдно До П_оложення про лорядок квалiфiкацiйноi атестацiт таприсвосння квалiфiкацii особам, якi здобувають професiйно-технiчну ocBiTy,ЗаТВеРДЖеНОГО СПiЛЪНИМ НаКаЗОМ lVIiHicTepcTBa працi 

-та 
соцiальнот полiтики\-краТни i \IiHicTepcTBa освiти УкраiЪи вiд 31. i2.199B J\lb 20|l469,заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 1 березня |g9g р. за J{p 124/З417та Положення про ступеневу професiйно-технiчну ocBiTy, затвердженогопостановою Кабiнету IVIiHicTpiB УкраТни вiд 3 червня 1g9g р. Jъ 956.ДО склаJаннЯ державнОТ квалiфiкацiйноТ атестацiт допускаються учнi,с,lrхачi, якi закiнчили повний курс навчання i мають навчальнi досягнення не-]illt(че 4 балiв з професiйно-теоретичноТ та професiйно-практичноТ пiдготовкита ycix навчаlьНIrх предметiв, що входять до додатку до диплома (свiдоцтва).1.

л ва-l I фt кованого робiтни ка.
3,14, Випl,скнtIкам, якi завершили навчання на другому ступенi професiйно-lехнiчноТ ocBjTlt. 1-сгriшно пройшли квалiфiкачiйну'аrесrацiю, присвоюсться

trсвiтньо-квалiфiкацiliний piBeHb <квалiфiкований робiтник> з набутоТ професiТзi:повiднот ква-liфiкацiт (розряду, класу, категорiт) i видаеться диплом, зразокякого затвердж\,ються Кабiнетом ]VIiHicTpiB УкраТни.
Випускникаrl, якi завершили навчання на третьому ступенi професiйно-'_ехнiчнот освiти, rспiшно пройшли квалiфiкачiйну urь.ruцi., присвоюстьсяосвiтньо-квалiфiкацiirний piBeHb ((молодший спецiаri.ru з набутоi спецiальностiзr:повiднот ква,T iфrкаr_riт i видаеться диплом, зразок якого затверджуютьсrr

Кабiнетом MiHicTpiB }'краТни.
3,l5, fиплом ква--rrфiкованого робiтника (молодшого спецiалiста) з вiдзнакок)

5ll_]аСТЬсЯ випускнltкеrr IJeHTpy, якi мають не менше 75 вiдсоткiв навчальних-осягненЬ високого tI\-1 рiвня (10, 11, |2 балiв) (4-х балiв за п'ятибальною
_Jка-;Iою оцiнювання ) з r cix предметiв професiйпо-r.ор.тичноi пiдготовки .l.a
_рофесiЙно-пракТичноi пi:готовки, а зрешти предметiв, що входять У додаток ло-IIпJому, достатнього (IlI t рiвня (не ниiкче 8 балiв) i за результатами державноТ
^ваTiфiкацiйноi атестацii \1ають високий (IV) piBeHb (1о' l l,, 12 балiв); (5 балiв за-. яти бальною шка--Iою ) та зразкову поведiнку.

ДИПЛОМ МОЛОДШОГО СrеЦiалiста з вiдзнакЪю видасться випускникам IleHTpy,zKi викоНали вимОги зазнаЧенi У абзацi першомУ .ryrrnry l.i3 роздiлу З цьогоСтатуту.
3,16, Учнi, слухачi. якl не завершили повного курсу навчання у I_{eHTpi, але заэезyльтатом промiхtнот кве--тiфiкацiйнот атестацii' iм присвосна вiдповiднаэобiтнича квалiфiкаuiя. \1f,зf'b право на достроковий випуск i одержуютьсвiдоцтво гIро присвосння rпi:вищення) робiтничот квалiфiкацiт державного]разка.
Особам, якi не закiнч;t--ttl повного курсу навчання i не пройшлrиквалiфiкацiйноI атестацiТ. Bi 1 -.]сться довiдкu u.iurrо"леного зразка.



l0

з.l7.Випускникам, якi навч€шися з професiй, пов'язаних з роботами на
об'сктах з пiдвищеною небезпекою працi, Що перебувають пiд наглядом органу
державного нагляду за охороною працi, разом з дипломом вида€ться посвiдчення
про допуск до роботи на цих об'ектах.

з.18. Вигryскникам I_{eHTpy, якi здобули повну
видасться документ державного зразка про отримання
освiти за мiсцем iT здобуття.

за зразкове ставлення до навчання Й винятковi його результа1и
вlrпускник IleHTpy, який здобув повну загальну середню ocBiTy, може буr.и
нагородженIII"1 золотою медаллю <<За високi досягнення у навчаннi> або срiбноrо
\IедаллЮ <За :осягнення у навчаНнi> в порядку' встановленому MiHicTepcTBoM
освiти i Hal-Ktt Украiни.

особам, якi навчались у навчальних групах iз здобуттям повнот загальнот
середньОi ocBiTtt, але не завершили повного курсу навчання, видасться довiдка
rтабель) встановjlеного зразка про наявнi досягнення iз загальноосвiтнiх
.lрелметiв.

3, 19. Рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова атестацiя учнiв iз
ЗаГа-ПЬНООСВiТНiХ ПРеДМетiв проводиться вiдповiдно до Положення про
_]ержавну пi:сr rtkoBy атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi загальнот
--ередньОТ ocBiTlt. затвердЖеногО наказоМ IVIiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
зi: з0.12.201,+ .\! \547, зареестрованого в MliHicTepcTBi юстицiТ УкраТни
_J лютоГо 2015 р.)9 157126602, та ПорядкУ переведення учнiв (виховаrrчiв)
lагальноосвiтнього навчального закладу до наступного класу, затвердженоI.о
1эказоМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд |4,01,20l5 J\ъ ]62,
r]ре€строваного в \IrHicTepcTBi юстицiт УкраТни 30 липня 2015 р, J\9 92412]з69,

3.20. Методичне забезпечення навчально-виробничого процесу в IfeHTpi
; -,il"tснюс методична с.lr,;кба' яка включас педагогiчну раду, предметнi, цикловi,,,1етоJичнi KoMiciT та iншi об'сднання педагогiчних працiвникiв.

j,21. МОВа НаВЧаННя 1' I_{eHTpi визначасться вiдповiдно до вимог КонституцiТ
\ краТни, законодавствэ \'краТни про мови.

4. Статус учнiв, слухачiв
J,1. Учнi IJeHTpr - Це ВиПУскники основноТ чИ сТарШоТ загальноосвiтньоТ"коJи, зарахованi :о Центрv на навчання за програмами первиннот професiйllоl'

, :готовки або особtl. яri завершили повний курс навчання на другому ступеrri
-,:офесiйно-технiчноi' осзiтIl. зарахованi до I_{eHTpy на навчання за програмами
:т\ пеневоi професiйно- _ехнiчноТ освiти.

].], Слухачi I_{eHTpr це особи, зарахованi до IJeHTpy

.;за:iфiкацii.
1.3. Права i обов'яЗк;l ,, чнiв. слухачiв IJeHTpy визначаються законодавством

\ краТни та цим CTaTr-Torl
],4. Учнi, слухачi Цен:г., \1ають право на:
а) належнi умови навчзл_ня за обраною професiею;
б) матерiальне забезпечення в перiод навчання на умовах i в гrорядку,

зстановлених Кабiнетоrr \1_..cTpiB УкраТни;

загапьну середню ocBiTy,
повноТ загальноi середньоi

на

в) навчання професiТ зэ ,-. -;:зi:r,а-rьною програмою;



г) безоплатне користування
гrобутовою, оздоровчою базами

г) матерiальну допомогу;
д) оплаry працi пiд час

Il

навчiL[ьно-виробничою, культурно-спортивною,
Щентру;

виробничого навчання i практики згiдно iз
]зконодавством;

е) безоплатне користування послугами закладiв охорони здоров'я, засобами
._:кr,вання, профiлактики захворювань та змiцнення здоров'я;

с) щотиiкневий вiдпочинок i канiкули протягом навчального року та пiсля
;lого закiнчення:

д,) безоп;rатне оволодiння iншою професiсю у разi хвороби, що не дас змоги
_]о.]овжуватI1 навчання за обраною професiсю;

з)додатковl вi.rпустку за мiсцем роботи, скорочений час та iншi пiльги,
=еэе:баченi законо.fавством для осiб, якi посднують роботу з навчанням;

lr) продовження освiти за професiею, спецiальнiстю на ocHoBi
_ -ер,паного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, здобуття додатковоi освiти
..:повiдно до \к.lа.]еного з I_\eHTpoM договору, у тому числi i на контрактнiй
. --зовi;

it направлення на навчання, стажування до iнших навчальних закладiв, у томУ
-..,".-Ti за кордон:

Т l r,часть у .rос_-ii:но-експериментыIьнiй дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах,
r .:.-ТаВКаХ, КОНК\ РСа\:

ir) особисту або через своiх представникiв участь у громадськомУ
.:]":оврядуваннi, в обговореннi i вирiшеннi питань удосконалення Навчально-,

:.:.,овного гIроцесr. -lос--тiдно-експериментальноТ роботи, одержання 
'стипенДiй,

_ :. знiзацiТ дозвi"-r;lя. побr ту тощо;
_{ ) \,часть в об'с-lнезнях громадян;
,.l безпечнi i HemKi:.rlrBi умови навчання та працi;
],1) захист вiд бr:ь-яких фор* експлуатацiТ, фiзичного та психiчного

n;J;I.lbcTBa, вiд дiй пе-егогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують права або

,:,lнll,ftують iх честь тз гi:нiсть.
Органи мiсцевого сf,\lоврядування можуть забезпечувати харчування Та

_ьговий проiзд 1,чнiв. с_-l.,,хачiв до мiсця навчання i до дому в порядку та

_ _ зl,.iiрах, визначених оэ_ знаr.tи мiсцевого самоврядування, та передбаЧаТИ на це

э. -,oBi.lHi видатки з rtic:-eзirx бюджетiв.

-.5. Вiдволiкання rч.iв. с-rухачiв I]eHTpy за рахунок навчаJIьного часу на

:_ j.-lтr iздiйснення зз\tl-_в. не пов'язаних з процесом навчання, заборонясться,
, :_l"l вltпадкiв, перелбаче:1;:\ законодавством.

:.6. Учнi, слухачi Целт:., зобов'язанi:
] ) _]отримуватись з&коit] --.]вства, мораJIьних та етичних норм;

б ) виконувати виN{огIl .._;зча-]ьних програм i системи контролю ЗнанЬ, yMiHb,

: jЗIlЧОК;

в ) систематично i _._;,боко оволодiвати знаннями, ПракТиЧНИМИ

_;tsIlчками, професiйною 1.1:i":стернiстю, пiдвиrцувати загаJIьний кульТУрний Та

. :о\lадянський piBeHb;
г) вiдвiдувати заняття. в _ t]],l\ чtlс"ri й за iндивiдуальним графiком;
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r) додержуватись вимог Статуту, правил внутрiшнього розпорядку Щеriтру;
д) виконувати, пiд час проходження виробничоI практики, вимоги

нормативно-правових aKTiB, що реryлюють працю робiтникiв вiдповiдних
ri:присrплств, установ, органiзацiй;

е) лотрлrr1\,ватись правил охорони працi пiд час
.^i:готовки:

проф есiйно-практичноТ

с) бере;кно ставитись до обладнання' засобiв навчання та iнвентарю, Що
э;Iкористов\ються в навчально-виробничому i навчально-виховному процесах.

1.7, Збllткlr. навмисно заподiянi учнями, слухачами I-{eHTpy ycTaHoBi,
,-:ганiзацii. вi:шкодовуються ними особисто або за рахунок ix батькiв (опiкунiв)
. l:повiдно .]о зеконодавства.

].8. За невIIконаннЯ обов'язкiВ i систеМатичне порушення Статуту,
_:звIIJ внr,трiшнього розпорядку I_{eHTpy, незадовiльну успiшнiсть до учня,
:..," \ача застосов\,ються TaKi заходи впливу, як попередження, догана,
-.-Dах\,вання з Центру. Заходи впливу до учня, слухача IfeHTpy застосовуютьсяj-: Пi.rСТавi ПоJання класного керiвника, виклацача, майстра виробничого
j:зчання або iншrtх педагогiчних працiвникiв та оформлюються наказом
, ;:iвника IfeHTp1.

Порялок нак.lз_]ення дисциплiнарного стягнення, вiдрахування з IJeHTpy
:,l j:jечаеться CTaTr то\1 та правилами внутрiшнього розпорядку.j 9, Учень, с,l\ \з,ч \1оже бути вiдрахований з I_{eHTpy за:

: ) в.-Iасниrt ба,т..знняlt;
,-1t незадовiльнi r спiшнiсть, поведiнку;
з ) невиконання в;I\1ог навчального плану та навчальних програм;
. l BIipoKoN{ c},J}. -.о набрав законноТ сили;
. r грr,бi пор\ шення навчальноТ дисциплiни або правил внутрiшнього

: _ j,оряJку IJeHTpi :

- ) cTaHoN,I здоров'я:
- | ПереВеДення\1. зэ i".ого згодою, до iншого навчального закладу.
),чень, слухаЧ п:;1 Bi:paxyBaHHi з I_{eHTpy може бути атестований за

:: *.i. HvTIrrr piBHerr квз--llQiкацii.
:, 

^ {J, За досягненЕя вIlсоких результатiв у навчаннi та в оволодiннi
: _ _]есiсЮ, спецiа-тьнiст.о. за активну участь у виробничiй дiяльностi та за iншi

_.::_нення застосов\ю.ься форми мораJIьного та матерiального заохочення
. -,...З. Сrr'ХаЧiВ IJeHTp1 : ..оlяка. грамота, почесна грамота, нагородження цiнним
- _:_1:\ нком, занесення нэ *оц]ку пошани, премiювання.

__,-я rrатерiального З:tr\оЧСННЯ учнiв, слухачiв I_{eHTpy створюються в
. -.::.u-lB.leHOMY ПОРЯJК} :.,-_]I{ rtаТеРiального заохочення, якi формуються за
l:'.'"::ок доходiв вiд вIiэ,.а,J-;:чоТ дiяльностi та залучення коштiв пiдприемств,
. _ .:noB. органiзачiЙ. гро:.:: -я.;.

-:.i1. Час навчання 1 Ц;_.:эi зараховусться до загального трудового стажу
. -_:_F.. с_]vхача. Випускнil^;],1 Цзнтру денноТ форми навчання, якi навчалися 10 i
1.._з_1_1е rtiсяцiв, наJасться с-.lач\,вана вiдпустка пiдприсмством, установою,
_:_ энiзацiсю протяго\I пе: ;1\ трьох мiсяцiв роботи в ньому. Тривалiсть

--:lчноi основноТ вi]пrс__-:.1 з;iп\скникiв BiKoM до 18-ти poKiB становить 31
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каленJарний день, випускникiв BiKoM понад 18
BcTaHoB-reHoT на пiдприсмствi для робiтникiв

poKiB вiдповiдно}lдно до
професiТ,

денною формою навчання не менш нiж
до трудового стажу, що дае право на

спецiапьностi, посади.
,1.1]. Випускникам, якi навчалися за

10 rriсяuiв. час навчання зараховуеться
шорiчнr основну вiдпустку.

вl.tпrскнilкам, якi навчалися за державним/регiональним
_]еР/\аВа герантуе надання гIершого робочого мiсця вiдповiдно
професiТ. спецiальностi згiдно iз законодавством.

замовленням,
до одержаноi

lншi пIlтання соцiального захисту учнiв, слухачiв I_{eHTpy регулюються
ззконо_]авство\1.

-+, 13. \-чневi IJeHTpy видастьСя учнiвський квиток встановленого зразка.

5. Педагогiчнi працiвники

5.1. Пере.liк посад педагогiчних працiвникiв L{eHTpy, iх права, обов'язки,
з :повi:аlьн.",тЬ та соцiальНi гарантiТ визнаЧаються Конституцiею УкраТни,
F,.t'lfCKCo\1 З3КtlЧiВ ПРО гrрацЮ УкраТни, Законами УкраТни пПро ocBiTy>, пПро
-:офесiirно-технiчну ocBiTy>>, Положенням про професiйно-технiчний
:--;ВЧ&-]ЬНIII"1 З':Х.lа_]. ЗаТВеРДЖеНИМ ПОсТанОВоЮ Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
зlr -i серпня 19aSp, )f91240, та iншими нормативно-правовими актами.

5.]. Пе:агог.чною дiяльнiстю в I_{eHTpi займаються особи, якi мають
..,повi:Н} проqlе,-iйнУ ocBiTy та професiйно-педагогiчну пiдготовку, моральнi
:_-,rrCTi та фiзltчн.rй стан яких да€ змогу виконувати обов'язки педагогiчного
_:,,ttiBHltKa. Jo :е:агогiчних працiвникiв вiдносяться працiвники,, визначенi
-:: _]\1]1 Законо_];.зJ Зе.

На поса_ll1 пе-:гогiчних працiвникiв IJeHTpy можуть призначатися фахiвцi
.,::обнrIцтва. сфе:;: послуг, якi мають вИЩу ocBiTy i здобули вiдповiдну
_ 1,,, ?ес iirно-пе_]аго :. ч Hr, пiдготовку.

В;tltоги JO ПС_];]_ tl:iчних працiвникiв IJeHTpy визначаються квалiфiкацiйними
, -::]кТерИсТI{ка\1I]. -t-\ З&ТВOРДЖУЮтЬся В УсТаноВленоМУ ПоряДкУ.

Р-вень профе;.,l_ оТ квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв, якi
,.1езпечrють просrе"-.iно-практичну пiдготовку за конкретною робiтничою
-:-,,зесiсю. }Iа€ бrт;t. Я:, ]РаВИло, вищий вiд встановленого навчальним планом.

Нэвчаlьний проi_е,- за третьому ступенi I_{eHTpy здiйснюють, як правило,
:,l,,.__;i_]ЭЧi першоТ т" з.,:оj' категоРiТ, старшi викладачi, викладачi-методисти.

:,':-'lPtr виробнrlЧого - jзЧаНнЯ першоТ, другоТ категорiТ.
Центр lfo/t e З,]-]\ Ч-1_ l1 .]о педагогiчноТ роботи на TpeTboN,Iy стчпенi

-:,,lесiilно-технiчноl' ,.l.з тI1 спецiалiстiв виробництва, науково-педагогiчних
-:r lBHllKiB. наrковш_з :.: \\1овах сумiсництва чи погодинноТ оплати праui у
- ] :я_]к\'. ВсТаноВ.lеНо),l', l;KOHO.faBCTBOM.

j.-], J.rЯ ВИЗНаЧе:l._' зl:повiдностi педагогiчного працiвника IleHT.py
,.;::,rзHili посадi, рiвня ;l.:.-, кваliфiкацiТ проводиТься атесТацiя. Перiодичнiсть
_ itlЗ ЯЗКовоi атестацiТ .. _t-l'Я_]ок ii проведення встановлюються N.4iHicTepcTBoM
.:зlтtI i науки YKpaTHlr.
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Рiшення атестацiйноТ KoMiciT € пiдставою для встановлення
педагогiчному працiвниковi вiдповiдноТ категорii або звiльнення його з роботи
в поря.]к\ . передбаченому законодавством.

5.,1. Прrrймае на роботу та звiльняе з роботи працiвникiв I]eHTpy директор, у
поря_]к\ вllзначеному законодавством.

5.5. Пеrагогiчнi працiвники L{eHTpy мають право на:

а) Ha-le,KHi умови та оплату прачi вiдповiдно до i] кiлькостi та якос,гi.
кiнцевtlх рез\ --TbTaTiB та законодавства;

_оря_]к\ . зэтверJженому Кабiнетом VIiHicTpiB Украiни;
в ) пенсi.t] за вислугу pokiB за наявностi стажу безперервнот

_е:агогiчнtl-' гоботи згiдно iз законодавством;
г ) \,aTepi]-,ьне. житлово-побутове, медичне та соцiальне забезпечення

в.rповi:но -tr зст&новлених норм i пiльг;
г) KopllcT\ вf,ння навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовоttl

. j оз_]оровчо\1 бэзою IJeHTpy вiдповiдно до ix призначення;
: l пi:вtlше:-..-iя квалiфiкацiТ, стажування та перепiдготовку;
е ) захIlст п:осэесiйноТ честi та гiдностi;
€ ) \ часть \ _ ро\lадському самоврядуваннi, обговореннi основних питань

_.я.-lьностi Це;_:,,. а також його структурних пiдроздiлiв i внесення пропозицiй
-,_1,IiнiстрашiТ Це. _пr :

."r ) За\исТ ПС],-о:lЗ--IЬнИх ДаниХ.
-i.б. Прашiвн;:rt: IJeHTpy зобов'язанi:
: t постil.-tно ]. -зllшrvвати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiсть,

, -:,. ilbH\' К}'.lЬТ} Э'. .

,,1l особистtlrt IрIlкладом утверджувати повагу до принцигriв
_ :. *] ЬНо-lю:с ько,' 1.1 t-lCЗ-li,

5 ) сприятл1 зроJ ;.^ню престижу L[eHTpy;

. , :бай"lrtво стаз;:.;1сь Jo майна IJeHTpy;

. l _]отри\1\,ватIlсь з;1\Iог охорони працi;
- ) не високо\I\ рiз.: з_riйснювати свою професiйну лiяльнiсть, забезпечува],и

. "l_.э;l _].lя виконання \чня\{и, слухачами навчальних планiв i програм на piBHi
1,_,э язкових Jер/\азi.1\ вI1\Iог, сприяти розвитку здiбностей учнiв, слухачiв;
; lof ep/(yBaTIlcb :еrегогiчноТ етики, моралi, поважати гiднiсть учня,

, :,J.l ,

. l зllконYвати BI1\Io.;1 CTaTvTy та правила внутрiшнього розпорядку.

. :,:1.1_Ha--tbHy вiлповi:i_;э,сть вiдповiдно до законодавства.

6. Зага.rьне управлiння Щентром

.i. I_{eHTp знахо_]ij_ь,-я 1 сферi управлiння MIiHicTepcTBa освiти i науки
,, .:"::l'Hlt. мiсцевого t^]" ]н\ r,правлiння професiйно-технiчною ocBiToKl
: -., [r Bi.]Ho до повноваже н ь. зi 1значених нормативно-правовими актами.

r.]. Керiвниuтво :iя_,ь-.с, iо Центру здiйснюс директор, який признача€ться
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на поса_]}/ за результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту
\IiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни вiдповiдно до законодавства.

llIpeKTop IJeHTpy проходить атестацiю в порядку, встановленому
\IiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни.

Контрзкт з директором L{eHTpy може бути розiрваний на пiдставах,
,, cTaHoB.leHIlx законодавством, а також передбачених у KoHTpaKTi.

Прrl :LrзipBaHHi контракту на пiдставах, встановлених у KoHTpaKTi,
;зt,-tьнення провадиться згiдно з пунктом В cTaTTi 36 Кодексу законiв про працю
\-KpaiHlr. I])t-l Що робиться вiдповiдний залис у трудовiй книжцi директора.

СПОРlr ],1-А. СТОРОнаМи контракту розглядаються в порядку, встановленому
:;{r-]HOf l]Б,- _ Зt\\1.

б. j. JllleKTop IJeHTpy:
. t ОРГаНiЗчrЗ\ f навч алпьно-виробн ичий,:. ] L)P] if Нl j,-\з\ С НаВЧа^ПЬНО-ВИРООНИЧИй, навчально-виховний процес,

_",Jjзпечrс ,-.зореFlня необхiдних умов для пiдготовки, перепiдготовки .га

- - - з;1шення rз :-riфiкацiТ робiтникiв, молодших спецiалiстiв;
б) лiе вiд iMeHi Щентру;
в} у BcTaHoB"-IeHoMy порядку персонально вiдповiдае за результати

:i*rъностi Щеrггру;
г) приfutrа€ на посади та звiльняе з посад працiвникiв I_{eHTpy, затверджус,

вi;rповiдно до кватiфiкацiйних характеристик, ikHi посадовi обов'язки, формус
педагогiчrrий колеlстlав ;

r) створюе необхiднi умови для методичноI та творчоТ роботи педагогiчних
Г,IPartiBrmrKiB, НаВЧаННrI учнiв i слухачiв, використання i впровадження н"Йи
прогресивних форr' i методiв навчання, розвитку iнновацiйноi дiяльностi,
проведеннJI педагогiчних експериментiв;

д) вида€ у }le]{ia\ своеТ компетенцiТ накази i розпорядження, заохочус
шpalriBlmKiB, учнiВ i слухачiв I_{eHTpy та застосовуе передбаченi законодавством
ст[rнення;

е) затверд)Iq/е, в межах наявного фонду заробiтнот плати, штатний розпис та
шсgтьнiсть працiвrшкiв L{eHTpy;

с} встановлю€ преlrii, доплати, надбавки до посадових окладiв i ставок
зryобiтноi плати та iнше матерiальне заохочення працiвникам I_{eHTpy за
mнxpgTнi результати праrri ;

:kl забезпечус безпечнi та нешкiдливi умови навчання, працi; .
3} ршом iз замовнпкil-\fи робiтничих кадрiв забезпечуе учнiв, слухачiв пiд час

ryобшчого навчанЕ{ та виробничоi практики на виробництвi спецiальним
(ПШЮМ Та ЗаСОбами iнлltвiдуutльного захисту;

п) забезПечуе зберсхешrя та ефективне використання за призначенням
ш[riЕпеноro за Щентрош rrайlrа вiдповiдно до законодавства.

Qрпани упрашiшя професiйно-технiчною освiтою можуть делегувати
-ШРSШОру Центру iнrпi повноваження.

.ЩЛРКЮР ЦеНТРУ ШОРiЦIо звiтус перед заг€Lльними зборами колективу
lfrшгру.

6.-t. Вишим колегiаIьн}L\{ органом громадського самоврядування I_{eHTpy с
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загаlьнi збори колективу I]eHTpy, якi правомочнi ухвалювати рiшення в межах
свотх повноважень за участю не менш як двох третин вiд кiлькостi працiвникiв.
Зага-lьнi збори колективу L{eHTpy скликаються не менше одного разу на piK.

6.5. Зага--tьнi збори колективу IJeHTpy уповноваженi:
а ) пого_],{\.вати Статут I_{eHTpy та вносити пропозицiТ змlнq / rlL'l L'--l/\.\ D<lLYl \,tСrlJ i l_{ýflrIJY L'a IJНОСИ'ГИ ПРОПОЗИЦll ЩОДО ЗМlН Та

-оповнень _]о нього;
бtбрэ_;: \часть у визначеннi основних напрямiв дiяльностi та розвитку

JeHTpl. *_=вltшення якостi й ефективностi пiдготовки робiтничих кадрiв,
:;-\ ЧСННЯ -ч-r_]3ТКОВИХ КОШТiВ На Змiцнення матерiально-технiчноТ бази I_{eHTpy;

з l внос;1];] пропозицii щодо кандидатур на посаду директора Щентру;
: ) BHoc;l _ii ПРОПОзицii щодо представникiв до складу конкурсних комiсiй при

, r1,1.iiенчl з..;энтноТ посади директора IfeHTpy;
] t 9ýlР3.-':аrЗаТИ ПраВила внутрiшнього розпорядку та вносити вiдповiднi

:.,,:озllцii':
: r обltрз.;i :,:\_r\Iiсiю з трудових спорiв;
. ззс--l\ \r,tr:,. ззтIl щорiчний звiт директора L{eHTpy;
i lс-]згrя -: _ i: та \.кладати колективний договiр.
- 1. Pi;3: -: J,]Га_lЬНих зборiв колективу I_|eHTpy вважаеться прийнятим.

якщ0 за ньог() проголосувало бiльше половини присутнiх на
зш-.|_-IьнlD( зборiв колективу L{eHTpy ма€ дорадчий характер.

6.7. У вишо!i}- професiйному училищi можуть утворюв а-гися
гроL{аJIськOгO с;rмоврядування.

6.8. HaKaK)lt Jиректора створюеться педагогiчна рада,
.:-::,F. ог. :_'_ з.-._. Та зДiЙснення навчально-виробничого

них. Рiшення

й iншi органи

яка розглядас
та виховного

процесу, голOвOю лсоТ с директор I_{eHTpy.
6-9- У вищому професiйному училищi забезпечусться ведення дiловодства в

!ryтаIIовленому поряшry, здiйснення звiтностi за результатами своеТ дiяльностi,
пIоJIаIIЕя статистШчноТ та iнших передбачених вiдомостей у встановленi термiни.

дпрrгор та п)ловний бухгалтер професiйного лiцею несуть персональну
riшовiдапьнiсть за достовiрнiсть бухгалтерськоi та статистичнот звiтностi.

7. tDiпапсування та матерiально-технiчна база

7.1. Порялок фiнапсlrВання та матерiально-технiчного забезпечення I_{eHTpy
ш|ПачаюТься БюJDrсетtтrrм кодексом Украiни, Законами Украtни uПро ocBiTy>>,
*Дфо шрофесiйньтехнiчrr}, освiту>>, <Про загаJIьну середню ocBiTy>, пПро вищу
0свЩ-ъ iншrаrли законодавtIими актами.

Фiнансування професiйноТ пiдготовки, соцiальний захист учнiв, слухачiв та
шедагогiчних прашiвrrшiiв 1, центрi в межах обсягiв державного замовлення
те,або ргiонzurьного Зi1-1tlо&]ення, здiйсню€ться вiдповiдно до законодавства.

Цеll-гр с неприб}rтковIl}( закJIадом та користуеться податковими, митними та
нrmrлш пirьгами згiдно iз законодавством.

}'Щентрi заборонено розполiл отриманих I_{eHTpoM доходiв (прибуткiв) або
fo чаgгшrи серед засновнякiв, працiвникiв (kpiM оплати iх працi, нарахування
€дt{ного соцiа.,rьного внесЦ'), .rTeHiB органiв управлiння та iнших пов'язаних з



Hll\lll осiб.
Joxo:lr (прибутки) I]eHTpy викорИстовуIотЬся виклЮчно для фiнансуван}Iя

зlt:аткiв не утримання I_{eHTpy, реалiзацiТ мети (цiлей, завдань) та основrIих
_t-iBHOBз.,]reHb i напрямiв дiяльностi I_{eHTpy, визначених цим Статутом.

7.]. оtiсяги бюджетного фiнансування I_{eHTpy не можуть зменшуватися за
::;явностl l.шlлх джерел фiнансування.

-.*]. 
]t,,, -]TKoBi джерела фiнансування t{eHTpy визначаються Законами

i кЗеl'нlt " Пiо ocBiTy>>, <Про професiйно-технiчну ocBiTy>>, iншими нормативно-
правовими актами.

7.4. Дол^тковими джерелами фiнансування с:
.] | КОШТ;1. t1.]СРЖ3Нi За Первинну професiЙну пiдготовку квалiфiкованих

:. бi нtrкiв. ].:tt.lоJШИх спецiалiстiв понад державне замовлення та/або
:;- .,--)НеlЬНе ,:\,1ОВjIеННЯ, професiйно-технiчне навчання, перепiдготовку 1,а
- -з;i_цен]-.Я ,эз.liфiкацiТ робiтникiв вiдповiдно до укладених договорiв з
-_ : ii -l1ЧНll\1;: . -: ,эiзl.tчнИми особами В межаХ лiцензованих обсягiв, у тому числi
- -. JТОВк) j ..з:епi:готовку робiтникiв та за замовленнями служби зайнятостi

: a a.] еННя:

б) гrлата за Ha*fElHHrI додаткових ocBiTHix послуг;
в) доходи Bi: реа_гliзацiт продукцiт навчально-виробничих майстерень, цехiв

та надання iншпt послуг населенню;
г) доходи вiд надання в оренду примiщень; споруд, обладнання в

чстаношIеному закOнодавством порядку;
r) ва,_шотнi налrолкення ;

Л);обровiльнi tрошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд
шiзrrриеlrств, установ, органiзацiй, окремих громадян вiдповiдно до вимог
шOýтzлнови Кабiнец- MiHicTpiB Украiни вiд 4 серпня 2000 р. М |222 uПро
lIEITBepJ;KeHIut Пор*шq' отримання благодiЙних (добровiльних) BHecKiB i
ШrrЖеРТВ вiл юри,штчнIх та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами
швiти, охорони здоlюв'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та

ого вLD(ов€lнЕя,а]rI потреб ix ф iнансування> ;

€} кошти, що oTpшrlaHi I]eHTpoM за надання платних послуг,
Г@тiком ппатнIý( посп,-г, якi можуть надаватися навчальними
i,lтгrпrl,Ш )icTaHoB€lMи та зilкJIадаМи системи освiти, що н€lJIежать до

визначених
закладами,

державноi i
шшпiпъа.fъноТ форrrrrr власностi, затвердженим постановою Кабiнету N4iHicTpiB
Уrрвiни вiд27 серпЕя 2010 р. JФ 796.

Вiшовiдно до чаýтиýи лругоТ cTaTTi 85 Бюджетного кодексу Украiни I_{eHTp
шрOпrmм бюджешrоrо перiоду може отримувати видатки на його
чшД*шIiоЕування оlшIочасно з рiзних бюджетiв, коли TaKi видатки здiйснюються

вi:пов --.- ,"|.. евоТ ради за рахунок вiльного залишку бюджетних
пCpCBIl(t-l jl j,-.,-_: :oxi:HoT частини загального фо*rду мiсцевого

fuшеrу за умови вiлryтностi заборгованостi такого бюджету за захищеними
GшIтIмЕ видаткiв прошоill року на будь-яку дату або за рiшенням Кабiнету
Шffiпiстрiв УкраiЪи.
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надходять до I_{eHTpy вiд
*е:е:б:чзноТ цим Статутом спрямовуються на видатки згiдно з кошторисом,
затвердкеним в установленому порядку.

7.6. Невикористанi в поточному роцi бюджетнi та спецiальнi кошти не
}[О}К\"Ть бlти вилученi з розрахункiв I_{eHTpy, oKpiM вигlадкiв передбачених
заltоноJirвством.

7.7. IТгг.:есят вiдсоткiв заробiтноi плати за виробниче навчання i виробничу
праrтшq- лчнiв, слухачiв I_{eHTpy може бути направлено на рахунок
навча;IьнOго закJIаду для злiйснення його статутноТ дiяльностi, змiцнення
навча-IъЕьматерiальноi бази, на соцiалъниЙ захист учнiв, слухачiв, проведення
гt JъцрЕ(>масовоi i фiзкультурно-спортивноi роботи.

7.8. Дrя забезпечення пiдготовки, перепiдготовки i пiдвиrцення квалiфiкацiТ
робiшlrwоi KanpiB центр використовус навч€шьно-матерiальну базу та земельну
лiтпlц- вiлlовiлlo до паспортiв, технiчноi документацiТ, витягiв з Щержавного
ре€стр}- речовIг( прав на нерухоме майно, aKTiB на право постiйного
ýорrсI}таIшя зе\L]ею, iнших пр аво встан о влюючих докум е HTi в.

i споруди I-{eHTpy обладнанi вiдповiдно до дiючих нормативiв i
саштарtшшt Hopшl та експлуатуються згiдно з вимогами охорони працi, правил
шTtoi беrзпекt i санiтарно-гiгiенiчних норм.

7-9. Майllо Центру, у тому числi: навчально-виробничi, побутовi,
шшлъцрЕоосвiтнi. оздоровчi, спортивнi будiвлi та споруди, комунiкацii,
gбша;шrаrшя, засобrr навчання, транспортнi засоби та iншi об'екти с об'ектамtл
,щЕршавноТ вг.rаспостi, що закрiплюються за I_{eHTpoM на правi Qперативного
ущвтiкяя.

Фluшii 1тlравliнrrя майном, яке закрiплюсться за I_{eHTpoM, здiйснюс
Шfrвiшерство ocBiTrr i науки УкраТни.

" : l__- .: j-'.i;,-:. -i.lЯНКИ,
- _,_ ._- -'.l l;J _ _1:,:. : l,'-_-,оЪ. Не

, ,_. :, J:...-, - 1:,:.енду)
a-э, ,: _ _е\'ки

що закрiплюються за I_{eHTpoM, не можуть бути
пiдлягають вилученню або передачi у власнiсть,

юридичним i фiзичним особам без згоди
Украiни, KpiM передбачених законодавством

7-I0. Переlача Щеrrгру з державноI у комун€tльну власнiсть здiйснюеться
|: _: -rr;.:--,С_:_ _::- зз}'краТни.

Сшlсання Mafura IdeHTpy здiйснюсться у спосiб, передбачений Порядком
шшшt об'ектiв лсршвноТ власностi, затвердженим постановою Кабiнету

_-: : \ .,pa.'r;, з-: : ,..]. опада2007 р. ЛЪ 1З14.
- *э; ^ э HeJ; ..:- _,зi:аlьнiсть перед VliHicTepcTBoM освiти i науки

--: ,,: :: збеге;;е,-1 -: ..1\ористання за гIризначенням закрiпленого за ним

- - -jз.- _: \1;. -:.1:ro отримувати безкоштовно вiд суб'сктiв
_ - -: j:]]з.]ння тех..:.'.. : ]....нання, матерiали, будiвлi, споруди, транспортнi

, - : ::.i.]],1\ ззкtrнtr-:fa _ rt',1
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8. Мiжнародне спiвробiтництво

! _. l .е-тр мас право укладати договори про спiвробiтництво,
встановfювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з навч€uIьними
заша*lа!ш iнших краiн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо.

8.2. Щеrrгр мае право вiдповiдно до законодавства здiйснювати
зовнirшrъоекономiчну дiяльнiсть на ocHoBi договорiв, укладених ним з

iноземнrrъпr юридичними i фiзичними особами, а також мати власний валютний

рачток.
8.3. Цекгр }fac право на державне сприяння щодо зовнiшньоекономiчноТ

дi*rьносгi. а са\[е: отримання вiдповiдних валютних асигнувань, звiльнення вiд
оIю.lатIqвання. сплати мита та митного збору за навчаJIьне, виробниче
об;lалrаrrня та приладдя, що надходять з-за кордону для навчально-виробничих
цi:ей.

8.-l. BшloTlli i матерiальнi надходження вiд зовнiшньоекономiчноТ
дi.r.rьностi вIIкористовуються Щентром для забезпечення дiяльностi,

: _ :-- i;-*.::-- _ . ,_,:'.l СтатУтом.

9. Порядок внесення змiн до Статуту

- '. Зrriнt: _: *:-trвнення до Статуту оформлюються шляхом tsикладення
fiого в новiй релшrчii, що затверджуеться
що i сам Стацrr-

i погоджусться в тому ж порядку,

l l). Порядок реорганiзацiт та лiквiдачii Щентру

l0.t. Рiшення про реорганiзацiю або припинення юридичноТ особи
l.|pшгру приймае' MiHicTepcTBo освiти i науки УкраТни. Лiквiдацiя або

gшорпанiзашiя (злrrггя, присднання, подiл, видiл або перетворення) IJeHTpy

ппiйсrпосться згiдно iз законодавством.
l0-2. При реоргаЕiзацiТ Щентру вся сукупнiсть прав i обов'язкiв переходить

,ш його правонастушltшса(-iв).
:. .llквi.rацiя Це..:i. з:iйснюсться комiсiсю з припинення (KoMicicro з

рвпрганiзацiТ, лiквцацiйною комiсiсю), яка утворюеться у вiдповiдностi до
I0ш}нодавства. Центр вважаеться таким, що припинив свою дiяльнiсть, з

дшr внесення запису про припинення юридичноi особи до Сдиного
дЕрjliавного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприемцiв та
шгрO}Nшських формувань.

t0.4. Пiд час лiквiдацiТ або реорганiзацiТ I_{eHTpy вивiльнюваним
шрашiвникам та особам, якi навчаються в ньому, гарантуеться додержання
ftr прав та iHTepeciB, вiдповiдно до законодавства.



1 0.5. У разi лiквiдацii I_{eHTpy (злиття, присднання, подiл, видiл або

_зретворення) його активи повиннi бути переданi одному, або кiльком

_зrриб}тковII\1 закладам (органiзацiям) вiдповiдного виду, *"_]:|11::::lj"
_,.rЬaУ бю:хетr,, якIцо iнше не переДбачено законом, що регуЛюс дlялънlстъ

э, -повi.:Ного нзпРибуткового закJIаду (органiзацiТ),
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