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1. Загальнi положення

1 . 1 . дЕржАвний прооЕсIЙно_тЕхнIч ниЙ нАв чАл ъниЙ здклдд(МIЖРЕГIОНАЛЬНИй ЦЕнтр ювЕлIрного мистЕцтвд м. киевд)
(далi - Щентр) с пiдпорядкованим державним професiйно-технiчним навч€IJIьним
закладом третього атестацiйного рiвня, що здiйснюе професiйну пiдготовку
РОбiТНИКiВ ВИСОКОГО РiВНЯ Квалiфiкацii з технологiчно 

"*пЬд""", 
наукоемних

професiй та пiдготовку за спецiальностями освiтньо_квалiфiкацiйного рiвня(молодший спецiалiст> або робiтникiв, дiяльнiсть яких пов'язана зi складною
органiзацiею працi, з числа випускникiв загалъноосвiтнiх навчальних закладiв.

щентр може здiйснювати допрофесiйну пiдготовку, заг€шьноосвiтню
пiдготовку, професiйно-технiчне 

"u"ru""", перепiд.оrо"*у та пiдвищення
квалiфiкацiт працюючих робiтникiв i незайнятого населення.

Повне найменування украiЪською мовою :

дЕржАвниЙпроФЕсlЙно-твхшчниЙ нАвчАльниЙ зАклАд(МIЖРЕГIОНАЛЬНИй ЦЕнтр ювЕлIрного мистЕцтвд м. кисвд>.
Скорочене найменування украiЪською мовою:
ДПТНЗ (МЦЮМ м. КИеВА>
1,2, Вiдповiдно до нак€ву нач€Lльника КиiЪсъкого мiжобласного управлiнняпрофтехосвiти вiд 29.08.1,969 j\ъ 446 MicbKe професiйно-технiчне у.п.пrщ.

J\lb 54 м. Кисва перейменовано в MicbKe професЙно-технiчне училище Ns З4
м, Киева, яке згiдно iз наказом нач€шъника КиТвського мiжобласного управлiнняпрофтехОсвiтИ вiд 0I-07.1971 Ns 379 реорганiзовано та йому встановлено повне
найменування: Технiчне училище Ns 8 м. Киева.

згiднq iз наказом Щержавного koMiTeTy з професiйно-технiчнот освiти
УкраiЪськоi РСР вiд l з.07.1984 J\Ъ 156/3 <Прореорганiзацiю профтехучилищ)) та
ЗГiДНО iЗ НаКаЗОМ КИiвського мiського у.rрЪ"пi"ня професiйнЪ-технiчнот освiтивiд 15,08,1984 Jф 142 Технiчне училище М 8 м. кисва рЬорганiзовано у Середнс
професiйно-технiчне училище J\b 38 м. Киева, що вiдпо"и"Ъ до нак€}зу Головного
управлiння освiти КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ вiд 19.I2.1g94Jю 45l ,,Про внесення змiн до ,рудо"r^ книжок працiвникiв ПТУ>
перейменовано на Професiйно-технiчне училище J\ъ 3S м. КисвЪ.

ВiдповiЛно дО наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 19.0з.200з
J\b 14З <Про вдоскон;tлення мережi професiйно-технiчних навч€шьних закладiв
м, Кисва> Професiйно-технiчне училище J\Гч 38'м. Киева реорганiзовано та йому
встановлено повне найменування: Киiвський професiйниЙ лiцей ювелiрного
мистецтва.
. ЗГiДНО iЗ НаКаЗОм MiHicTepcTBa освiти i науки украiъи вiд 29.о7.2005 J\ъ 449пПро iMiHy н€Iзви КиТвського професiйного лiцею ювелiрного мистецтва))

киiвський професiйний лiцей ювелiрного мистецтва реоргаrriзъкlно IIuuD(oM змirпl
TI,trIy та йоч BcTrlHoBIIeHo повне наlhленуваrпrя: !ЕрждвниЙ проФЕсtЙно-
rЕхшчний нАвчАльний заклад (МIЖРЕгIондлiний-,iBHip
ЮВЕЛIРНОГО МИСТЕЦТВА м. КИеВА>.

дЕржАВниЙ проФЕСtйно-твхшчний нАвчАлъний зАклад



(I\4Iх{рЕгIонАльниЙ цЕнтр ювЕлIрного мистЕцтвА м. киевА> с

правонасцlпником пр€lв та обов'язкЬ КиIвського професiйного лiцею ювелiрного
мистецтва.

I_{eHTp утворений та зареестрованиЙ в порядку, визначеному законодавствоМ,

що регулюе дiяльнiсть вiдповiдного неприбуткового закладу (органiзацii).
1.3. Мiсцезнаходження Щентру:

Украiна, 03134, MicTo Киiв, вулиця CiM'T Соснiних, 13.

1.4. Головним завданням I_{eHTpy е забезпечення права громадян УкраТни на

професiйне навчання вiдповiдно до Тх покликань, iHTepeciB i здiбностей з метою

задоволення потреб економiки кратни у квалiфiкованих i конкурентоспроможних
на ринку прачi робiтниках, молодших спецiалiстах.

1.5. До основних повноважень i напрямiв дiяльностi I-{eHTpy нЕLлежать:

а) органiзацiя навч€lJIьно-виховного процесу, вибiр фор' та методiв навчанНЯ;

б) навчально-виробнича, навч€Lпьно-виховна, навчально-методична,

фiнансово-господарська та виробничо-комерцiйна дiяльнiсть;
в) розробка робочих навч€шьних планiв i програм з професiй та

спецiальностей на ocHoBi типових навч€шьних планiв i програм, визначення

регiональноi компоненти змiсту професiйно-технiчноi освiти, що

затверджуються в установленому порядку;
г) розробка правил гlрийому учнiв, слухачiв

правил прийому;
r) формування разом з органом управлiння професiйно-технiчною освiтою

планiв прийому учнiв, слухачiв з урахуванням державного замовлення таlабо

регiонального замовлення, потреб ринку працi та потреб громадян у професiйно-

технiчнiй ocBiTi i замовлень заiнтересованих центрzLпьних органiв виконавчот

влади, пiдприсмств, установ, органiзацiй;

д) органiзацiя харчування учнiв з числа дiтей-сирiт, дiтей, позбавлених

батькiвського пiклування, дiтей з iх числа, дiтей-iнвалiдiв/iнвалiдiв I-III груп та

дiтей iз сiмей, якi отримують допомогу вiдповiдно Закону Украiни <про

державну соцiальну допомоry. малозабезпеченим сiм'ям>>;

е) атестацiя педагогiчних працiвникiв;
е) органiзачiя стажування гlедагогiчних працiвникiв на пiдприемствах, в

установах, органiзацiях;
ж) здiйснення професiйно-технiчного навчання, перепlдготовки та

пiдвищення квалiфiкацiт працюючих робiтникiв та незайнятого населення;

з) органiзацiя виробничого навчання учнiв, слухачiв на пiдприемствах, в

установах, органi зацiях;
и) забезпечення заходiв з охорони працi та безпеки життсдiяльноСтi учнiв,

слухачi в, працi вни KiB;

i) матерiально-теХнiчне забезпечення навч€lJIьно-виховного процесу;

i) визначення структури i штатного розпису з урахуванняМ встановЛеногО

фо"ду заробiтноI плати;
й) забезпечення якостi гrрофесiйного навчання та виховання учнlв, слухачlв;

к) видача документiв про ocBiTy tsстановленого зрuвка.

до Центру на ocHoBi типових
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1.6. I_{eHTp надае платнi ocBiTHi та iншi послуги, визначенi Щентром
вiдповiдно до Перелiку платних послуг, якi можуть надаватися навч€Lпьними
закJIадами, iншими установами та закладами системи освiти, що нzLлежать до
державноi i комунальноi форми власностi, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вtд 27 серпня 2010 р. JФ 796, та пов'язанi з його основною
статутною дiяльнiстю, у тому числi за видами економiчноi дiяльностi згiдно з

Нацiональним класифiкатором УкраТни ДК 009:20l0 <Класифiкацiя видiв
економiчноТ дiяльностi>>.

1.7. I_{eHTp у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею УкраТни, Указами
Президента УкраТни, Законами Украiни <Про ocBiTy>, <Про професiйно-технiчну
ocBiry>>, <Про заг€шьну середню ocBiTy>, Положенням про професiйно-технiчний
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 5 серпня 1998 р. JФ |24О, Положенням про ступеневу професiйно-технiчну
ocBiry, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд З червня
|999 р. N9 95б, Порядком надання робочих мiсць для проходження учнями,
сJrр(ачами професiйно-технiчних навч€Lльних закладiв виробничого навчання та
виробничоi практики, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 7 червня |999 р. JФ 992, Положенням про вище професiйне училище та центр
професiйно-технiчноi освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 20 червня 2000 р. JФ 225, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни 24 ,липня 2000 р. за Jф 4421466З, Положенням про органiзацiю
навчаJIьно-виробничого процесу у професiйно-технiчних навчыIьних закладах,
затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд 30.05.2006
}lb 4|9, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 15 червня 200б р.
Jrlg 71ll12585, iншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут Щентру розроблено вiдповiдно до вимог нормативно-правових
акгiв, з€вначених у пунктi 1.7 роздiлу 1 Статуту та у вiдповiдностi до I_{ивiльного
кодексу Украiни, Господарського кодексу Украiни, Земельного кодексу УкраТни,
Податкового кодексу Украiни, Бюджетного кодексу Украiни, Кодексу законiв
про працю УкраТни, iнших aKTiB законодавства та погоджено на заг€Lпьних зборах
колективу.- 

1.9. MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, мiсцевий орган управлiння
професiйно-технiчною освiтою вiдповiдно до повноважень, визначених актами
законодавства Украiни здiйснюють контроль за дотриманням вимог
законодавства i Статуту та приймають вiдповiднi рiшення в р,азi Тх порушень.

Труловий розпорядок I_{eHTpy визначасться правилами внутрiшнього

розпорядку, розробленими вiдповiдно до законодавства та затвердженими у
встановленому поряд{у. 

__, 1.10. Дкредитований I_{9HTp може присвоювати випускникам, якi завершили
повний курс навчання на третьому ступенi професiйно-технiчноТ освiти, як
високий piBeHb робiтничоi квалiфiкацii (розряд, клас, категорiю), так i ocBiTHbo-

квалiфiкацiйний piBeHb <<молодший спецiалiст>., Присвоення ocBiTHbo-

квагliфiкацiйного рiвня (молодший спецiалiст>> може здiйснюватися тiльки за

напрямайи, за якими проводиться пiдготовка робiтникiв високого рiвня
квшriфiкаuii. :
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2. Щивiльна правоздатнiсть

2.1. Щивiльнi права та обов'язки Щентру виникають з моменту його створення
i припиняються з дня внесення до единого державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб пiдприсмцiв та громадських формувань запису про його
припинення.

2.2. Щентр е юридичною особою, мае самостiйний баланс, рахунки в органах
.Щержавноi казначейськоi служби, штамп, печатку iз cBoiM найменуванням та iз
зображенням.Щержавного Герба Украiни.

2.3. I-{eHTp несе вiдповiдальнiсть перед особою, державою, суспiльством за
виконання функцiй i завдань, що покладенi на нього, життя i здоров'я учнiв,
сrrухачiв, працiвникiв навч€uIьного закладу пiд час навч€Lльно-виробничого та
навчально-виховного процесiв, за порушення ix прав та iнше, що передбачено
законодавством.

2.4. Щентр може мати фiлii, вiдд(iлення, навч€ulьно-виробничi, навч.шьно-
комерцiйнi, соцiально-культурнi, спортивно-оздоровчi та iншi пiдроздiли та
)дворювати в установленому порядку рzвом з вищими навч€tльними закладами,
пiдприемствами, установами, органiзацiями навч€шьно-виробничi комплекси,
входити до асоцiацiй та iнших об'еднань юридичних осiб.

2.5. I_{eHTp здiйснюе освiтню дiяльнiсть у сферi професiйно-технiчноТ освiти,
пов'язану з пiдготовкою квалiфiкованих робiтникiв та наданням iнших ocBiTHix
посJIуг, пiсля отримання лiцензii. Лiцензiя на провадження ocBiTHboi дiяльностi
закладiв освiти видасться на пiдставi виконання Лiцензiйних умов провадження
ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти, затверджених постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 грудня 2015 р. JФ 1187.

2.6. З метою сприяння розвитку навчЕLпьно-матерiальноТ та соцiально-
побровоi бази, забезпечення професiйно-практичноi пiдготовки, вирiшення
соцiагlьних та iнших питань працiвникiв, учнiв, слухачiв, Щентр мае право

)rкJIадати договори, у тому числi iз пiдприемствами, установами, органiзацiями та
iнlшами суб' ектами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчольно-виробничий процес у I-{eHTpi - це система органiзацiйно-
педагогiчних, методичних i технiчних заходiв, спрямованих на реалiзацiю
змiсry i завдань ступеневоi професiйно-технiчноi освiти вiдповiдно до
державних стандартiв та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у I-{eHTpi грунтуеться на принципах
гуманiстичноi осо.бистiсно opieHToBaHoT педагогiки, демократизму,
незалежностi вiд полiтичних, громадських, релiгiйних об'еднань, спiльнiй
дiяльностi педагогiчних працiвникiв, учнiв, слухачiв, батькiв, колективiв
пiдприемств, установ та органiзацiй, може включати природничо-
математичну, гуманiтарну, фiзичну, загальнотехнiчну, професiйно-
теоретичну, професiйно-практичну пiдготовку, а також виховну роботу з

)лIнями, слухачами.
3.2. НавчzlJIьно-виробничий процес у Щентрi здiйснюеться вiдповiдно до
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ВимОГ нОрМаТиВНо-правових aKTiB, з€вначених у пунктах |.7, 1.8 роздiлу 1

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

перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацii осiб за освiтньо-ква-гriфiкацiйним
piBHeM кквагriфiкований робiтнию>, а також пiдготовка фахiвцiв за ocBiTHbo-
кваlriфiкацiЙним piBHeM (I\dолодший спецiалiст>> за вiдповiдною г€tлуззю знань
(спецiальнiстю), здiйснюсться за професiями, визначеними I_{eHTpoM 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 Ill7, Нацiональним класифiкатором
УкраiЪи ДК 003:2010 <Класифiкатор професiй), та вiдповiдно до отриманих
лiцензiй для провадження дiяльностi з надання ocBiTHix послуг.

3.4. Змiст навчаJIьно-виробничого процесу та TepMiH навчання у IfeHTpi
визначаютъся робочими навч€tльними планами i програмами, якi розробленi
Щентром спiльно з пiдприемствами-замовниками робiтничих кадрiв- на ocHoBi
типових навч€[льних планiв i програм, а також, вiдповiдно до вимог Щержавного
стандарту професiЙно-технiчноТ освiти, затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17 серпня 2002 p.Ns 1135.

Розробленi I-{eHTpoM робочi навчальнi плани i програми затверджуються у
встановленому порядку.

3.5. Здобуття професiйно-технiчноТ освiти у I_{eHTpi здiйснюсться за денною,
зечiрньою (змiнною), очно-заочною, дистанцiйною, екстернатною формами
-1звчання, з вiдривом i без вiдриву вiд виробництва та за
_ н:lIвiлуальними навчzшьними планами.

I_{eHTp самостiйно обирае форми та методи органiзацiТ
_1;1вча*lьно-виробничого процесу, а педагогiчнi працiвники самостiЙно, з
,,lе\\-ванням положень загальноi педагогiки, визначають засоби i методи
п,]вчання та виховання учнiв, слухачiв, а також, поряд з уроками
..эектикуються лекцiйнi та ceMiHapcbKi заняття, спiвбесiди, практикуми,
сзrtостiйнi дослiднi та лабораторно-практичнi роботи, курси на ocHoBi
_нфорrrаuiйних технологiй, iншi форми активного оволодiння знаннями,
,, ),I1ння}lи та навичками.

}-ci форми професiйно-практичноТ пiдготовки учнiв, слухачiв IJeHTpy
з-lйснюються у TicHoMy посднаннi з виготовленням корисноТ продукцii, ToBapiB
";:рокого вжитку, наданням послуг, що оплачуються згiдно iз законодавством.

*],б. Учнi, якi мають базову загальну середню ocBiTy, можуть одночасно з

-:,-ir ттяlt професii здобувати повну заг€Lпьну середню ocBiTy в I_{eHTpi або в
.: "-О\1\' НаВЧаЛЬНОМУ ЗаКЛаДi.

' Зага*rьноосвiтня пiдготовка учнiв у Щентрi здiйснюеться вiдповiдно до
.:/-,авних стандартiв загальноТ середньоТ освiти з урахуванням профiльностi

_;зчання та специфiки умов набуття робiтничоТ професii.
\-чнi, якi за станом здоров'я, сiмейними обставинами, а також з iнших

-озежних причин не можуть одночасно iз набуттям професii здобувати повну
]]геlьну середню ocBiTy або не мають базовоТ загальноi середньоТ освiти, а також
_l. якi потребують соцiальноТ допомоги i реабiлiтацii, можуть здобувати лише
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:t.бiтнtlчу квалiфiкацiю з урахуванням медичних показань i протипоказань для
:.ЗСТ\ПНОi ТРУЛОВОi ДiЯЛЬностi. Обрання форм i методiв професiйнот пiдготовки
-говоJиться згiдно з висновками спецiалiстiв медико-соцiальноi експертноi
_-,orriciT.

}- I_{eHTpi може здiйснюВатисЬ допрофесiйна пiдготовка учнiв
]:ГаlЬноОсвiтнiХ навчальних заклаДiв. Учнi середньоi загальноосвiтньоТ школи,
..tlчIlн3ючи з 9 класу, можуть поеднувати здобуття загальноi середньоi освiти з
:опрофесiйною пiдготовкою У вищому професiйному училищi вiдповiдно до
: о говорiв, укладених iз загаJIьноосвiтнiми навчальними закладами.

3.7. Прийом громадян на навчаннЯ до I_{eHTpy здiйснюсться згiдно з

-:звI1-1а}rи прийому' розробленими IfeHTpoM на ocнoBi Типових правил прийому
:о професiйно-технiчних навчальних закладiв Украiни, затверджених наказом
\IiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 14.05.2013 Jф 499, заресстрованого в
\I HrcTepcTBi юстицii УкраТни 29 травня 201З р. JФ 82З12ЗЗ55, та вiдповiдно до
з;i\lог .]ержавного таlабо регiонального замовлення на пiдготовку робiтничих
i,э:рiв Та Договорiв iз Юридичними i фiзичними особами у межах лiцензованого
обсягl,.

на третiй ступiнь професiйно-технiчнот освiти за державним таlабо
:егiона-тьним замовленням зараховуються на ocнoBi конкурсного вiдбору особи з
ч;lс.-Iе кращих щодо оволодiння професiсю, учнi, якi завершили навчання на
-.\ го\1}, ступенi та мають повну загальну середню ocBiTy. Також, на третiй
--Tr пiнь професiйно-технiчноi освiти можуть прийматися випускники iнших
-рофесiйно-технiчних навчальних закладiв, працюючi робiтники, особи з числа
пезаI"Iнятого населення, якi завершили навчання на другому ступенi та мають
-lrе,*,.ний piBeHb квалiфiкацiТ з вiдповiдноТ професiТ, повну загальну середню
...tsiTt, та витримали конкурсний вiдбiр.

Особи, якi виявили бажання навчатися на третьому ступенi професiйно-
. ехнiчноТ освiти, подають директору L{eHTpy вiдповiдну заяву.

--{}lyL^r\Jy r_{gгrrPJ J 1vlýtUt\J rrрUбtrлtrttня KUHKyp(.:HO1,() вlдOору oclс) для навчання
пf, третьому ступенi професiйно-технiчноТ освiти створюс конкурсну комiсiю та

JlIpeKTop I_{eHTpy з метою проведення конкурсного вiдбору осiб

э,lЗНачаС порядок ii роботи. Конкурсний вiдбiр осiб на третiй ступiнь'*:ооесiйно-технiчноi 
освiти здiйснюеться за крйтерiями, що визначаються-,знтроrt 

за погодженням iз мiсцевим органом управлiння професiйно-технiчною
:--зiтою, в ocHoBi яких мають бути здiбнiсть, cTapaнHicTb та результати навчання
: : lD\,гоil{у ступенi професiйно-технiчноi освiти.

Резr--rьтати конкурсного вiдбору оформляються протоколом KoHKypcHoi
, _-l,:.ciT i затверджуються наказом дLIректора IfeHTpy.

ззрахування осiб на третiй ступiнь професiйно-технiчнот освiти здiйснюеться
'- ;З На:аННЯ ВСТУГIНИкоМ сертифiката зовнiшнього незалежного оцiнювання.

поlIйом слухачiв на перепiдготовку або пiдвищення квалiфiкацii здiйснюеться
._я\о\1 проведення вхiдного контролю знань, yMiHb та навичок вiдповiдно до

- .: _Ti 1,1 Закону УкраТни <Про професiйно-технiчну ocBiTy>.
].Е. НаВЧаЛьний piK у I_{eHTpi розпочина€ться 1 вересня iзавершусться в

_ з:ltiнlл, встановленi робочими навчальними планами.
.].-rЯ деякиХ категорiЙ учнiв, слухачiв, а також пiд час органiзацiТ
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- е!епi:готовки робiтникiв i пiдвищення Тх квалiфiкацii, заняття
:JзпочIIНаються з урахуВанняМ укомплектуваннЯ навчальних груп, або в
::l,tiнlt. погодженi iз замовниками робiтничих кадрiв.

вi:повiдно до вимог типових навчальних планiв, затверджених центральним
,-:-зно\1 виконавчоi влади, Що забезпечус формування та реалiзус державну
-r-l-:iTllкr, у сферi освiти для учнiв I_{eHTpy, тривалiсть навчан*r" 

"*"* 
перевищу€

- - l.riсяцiВ' ВсТаноВЛЮЮТЬся шорiчнi канiкУли ЗаГаЛЬНоЮ ТрИВалiстю 1i тижнiв
:i: правI{ло,2 - у зимовий та 9 - у лiтнiй перiоди); для учнiв, якi навчаються

_ _ :,liсяцiв, встановлюються канiкули 2 тих<нi - у зимовий перiод.
],9. Навчальний час учня, слухача визначаеться облiковими одиницями

].]-'\. передбаченого для виконання цавчальних програм професiйно-технiчноТ_--;-,,
_ g51.1 rl.

Об.-riковими одиницями навчального часу €:
] ) акаJемiчна година тривалiстю 45 хвилин;
б l vpok виробничого навчання, тривалiсть якого

: "ке:еrtiчних годин;
3 ) навчальний день, тривалiсть якого не перевиrцус 8 академiчних годин;
г ) навчальний тиждень, тривалiсть якого не перевищус Зб академiчних годин;
г) навчальний семестр, тривалiсть якого визначаеться навчальним планом;
_] ) навчальний piK, тривалiсть якого не перевиЩУс 40 навчальних тижнiв.
навчальний (робочий) час учнiв У перiод проходження виробничот та

*з:е_]вIIпускноi (переддипломноТ) практики встановлю€ться в залежностi вiд
:-,iII\1\ роботи пiдприемства, установи, органiзацiТ згiдно iз законодавством.

3.10. Навчальнi групи теоретичноТ пiдготовки у I_{eHTpi комплектуються
.l,"е.-tьнiстю не бiльше як З0 чоловiк, а на третьому ступенi професiйно-технiчноi
_:зiTlt не }1енше 12 чоловiк.

вtlробниче навчання проводиться у навчальних групах чисельнiстю не менше
_ ] чo.-roBiк, в групах що навчаються з професiй хуложнiх промислiв i ремесел
',,l;э_-lьнiстю 6-8 чоловiк,, а на третьому ступенi професiйно-технiчноТ освiти не
]":з:-lше б чоловiк.

}- разi органiзацiТ професiйноi пiдготовки, професiйно-технiчного
: jЗЧеННЯ, ПеРеПiДГОтОВКи Та пiдвищення квалiфiкацii робiтникiв понад
-;:/iiевне/регiональне замовлення, що здiйснюсться за договорами з юридичними
_: l]iзIIчНими особами, I_{eHTp може, за погодженням iз замовником робiтничих
: : -]iB. встановлювати чисельнiсть учнiв, слухачiв у навчальних групах, нижчу за
: _':\IaTL{BHY.

]. 1 1. Визначення навчальних досягнень учнiв, слухачiв IJeHTpy
,:l;:"'нюсться за критерiямц 12-бальноТ шкали оцiнювання навчальних досягнень
' '.._в. с--l1,хачiв у загапьноосвiтнiх i професiйно-технiчних навчальних закладах
_:;1 пi:готовцi квалiфiкованих робiтникiв та заносяться до журналiв облiку
. =,1]етIIчного i виробничого навчання.

Вi:вirування занять учнями, слухачами I_{eHTpy е обов'язковим.
З.12. Перелiк фор' контролЮ знань, yMiHb i навичок учнiв, слухачiв та

, -:,:терii Тх квалiфiкацiйноi атестацii встановлюються робочими навчальними
__-_]lе\Iи.

не перевищуе
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З rtетою визначення рiвня професiйноТ пiдготовленостi учнiв, слуха.лiв на
_- :ifе\lих етапах професiЙно-практичноТ пiдготовки проводиться промiжна
.:з-:--liфiкацiйна атестацiя, за наслiдками якоТ присвоюеться вiдповiдна робiтнича
..зlliфiкачiя (розряд, клас, категорiя).

-r. 1 3, Навчання у I-{eHTpi завершуеться державною квалiфiкацiйнокl
.,_. зстацiсю. Щержавна квалiфiкацiЙна атестацiя та присво€ння квалiфiкаriiТ
,:.itснюсться вiдповiдно до Положення про порядок квалiфiкацiйнот атестацiт та
-:;:свосння квалiфiкацiТ особам, якi здобувають професiйно-технiчну ocBiTy,
]_1.зер-]/kеного спiльним наказом N4iHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики
l. .,::aTHrt i N4iHicTepcTBa освiти УкраТни вiд З 1.12.1998 J\Ъ 20l1469,
j j:есстрованого в IVliHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 1 березня \999 р. за Ng 124lЗ4I7
-: По;lоження про ступеневу професiйно-технiчну ocBiTy, затвердженого
_,.].,тзновою Кабiнету lVIiHicTpiB УкраТни вiд 3 червня 1999 р. J\& 956.

.]о складання державноi квалiфiкацiйноТ атестацiТ допускаються учнi,
:..iхачi. якi закiнчили повний курс навчання i мають навчальнi досягнення не
п;:,.-I\че '1 балiв з професiЙно-теоретичноТ та професiйно-практичноТ пiдготовки
.. r cix навчальних предметiв, шо входять до додатку до диплома (свiдоцтва)
.: зеl iфiкованого робiтника.

j.1]. Випускникам, якi завершили навчання на другому ступенi професiйно-
_ехнiчноi освiти, успiшно пройшли квалiфiкацiйну атестацiю, присвоюсться
-.Jзiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb <квалiфiкований робiтник> з набутоТ професiТ
..-:loBi:HoT квалiфiкацii (розряду, класу, категорiТ) i видасться диплом, зразок
:.-.t.)го затверджуються Кабiнетом N4iHicTpiB УкраТни.

Вltпr,скникам, якi завершили навчання на третьому ступенi професiйно-
, ехнiчноТ освiти, услiшно пройшли квалiфiкацiйну атестацiю, присвоюсться
-;зiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb ((молодший спецiалiст> з набутоТ спецiальностi
з. повi:ноТ квалiфiкацiТ i видасться диплом, зразок якого затверд}куютьсr{
:. :б r HeTorl I\4iHicTpiB Украiни.

-r.15. f,иплом квалiфiкованого робiтника (молодшого спецiалiста) з вiдзнакоrо
.;i-зсться випускникам I_{eHTpy, якi мають не менше 75 вiдсоткiв Ilавчальних

-.-,ягнень високого (IV) рiвня (10, 11, 12 балiв) (4-х балiв за п'ятибальноtо
-,:::lою оцiнювання) з ycix предметiв професiЙно-теоретичноТ пiдготовки та
:rсэесiЙно-практичноТ пiдготовки) а з решти предметiв, що входять у додаток до

_,:-.lо\1\'] достатнього (III) рiвня (не нижче 8 балiв) i за результатами державноТ
"з,-:iфiкацiйноТ атестацiТ мають високий (IV) piBeHb (10, 11, 12 балiв); (5 балiв за, : .;1 ба--tьною шrкалою) та зразкову поведiнку.

_]ltп--ior,t молодшого спецiалiста з вiдзнакою видасться випускникам IJeHTpy,
,i:- зIlконали вимоги зазначенi у абзацi першому пункту 3.15 роздiлу З цього
-.;:\Т\.

].16. Учнi, слухачi, якi не завершили повного курсу навчання у IJeHTpi, але за
:-;l,, -lьтатом промiжноТ квалiфiкацiйноТ атестацiТ Тм присвоена вiдповiдна
. _- 5,rнttча квалiфiкацiя, мають право на достроковий випуск i одер;кчють
,..-оцтво про присво€ння (пiдвишення) робiтничоТ квалiфiкаuiТ дер)hавного
: -: ]ке.

О,-,обаrt, якi не закiнчили повного курсу навчання i не пройшли
э .*l i ф i кацiйнот атестацiт, видасться довiдка встановленого зразка.
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З.|1.ВипускникаNI, якi навчалися з професiй, пов'язаних з роботами на
об'скгах з пiдвищеною небезпекою працi, що перебувають пiд наглядом органу
-е:].{авного нагляду за охороною працi, разом з дипломом видаеться посвiдчення
_-]tr J,оп\ ск до роботи на цих об'сктах.

_r.l8. Випускникам IJeHTpy, якi здоб.ули повну загальну середню ocBiTy,
.,1--]сться документ державного зразка про отримання повнот загальнот середньот

.;з.тlt за rлiсцем iT здобуття.
Зэ зразкове ставлення до навчання й винятковi його результати

r,1]\ cKHtiK I{eHTpy, якиЙ здобув повну загальну середню ocBiTy, може бути
.;.1,1роJ;hениЙ золотою медаллю <<За високi досягнення у навчаннi> або срiбrrокl
,,1.:а1.1ю <За досягнення у навчаннi> в порядку, встановленому MliHicTepcTBoM
.;з,тlr i науки УкраТни.

О.,оба1,I, якi навчались у навчаJIьних групах iз здобуттям повноi загальноТ
,-:е_]ньоТ освiти, аJIе не завершили повного курсу навчання, вида€ться довiдка

_ _,,je.lb ) встановленого зразка про наявнi досягнення iз загальноосвir,нiх
-: elrteTiB.

_],19, Рiчне оцiнювання та державна пiдсумкова атестацiя учrriв iз
__:. j_]bHoocBiTHix предметiв проводиться вiдповiдно до Положення про
_-:.+:звн\- пiдсумкову атестацiю учнiв (вихованцiв) у системi загальноТ

-.:.]ньоТ освiти, затвердженого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни
: _ - _]{].1].2014 Jф |547, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
_.-lrэтого 2015 р. JФ |57126602, та Порядку переведення учнiв (вихованчiв)

,j ;,ьноосвiтнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого
;,1-,]зо\1 N4iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд |4.07.20]r5 .,\lb ]6?
::lзсстрованого в VIiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 30 липня 20l5 р. J\Гч 924127З69.

_..]0. N{етодичне забезпечення навчально-виробничого процесу в I_{eHTpi

: .:;нюс }1етодична служба, яка включас педагогiчну раду, предметнi, цикловi,
, 1:-. tr ]}lчнi KoMiciT та iншi об'еднання педагогiчних працiвникiв.

_r.]l. \{ова навчання у I_[eHTpi визначаеться вiдповiдно до вимог КонститучiТ
'.. ::;l'Hlt. законодавства Украiни про мови.

4. Статус y,rHiB, слухачiв

-,' , \'чнi IJeHTpy - це випускники основноТ чи старшоТ загальноосвiтньоТ
_ ,",_-...:. зерахованi до I]eHTpy на навчання за програмами первинноТ професiЙноТ

__ .]. trBKll або особи, якi завершили повний курс навчання на другому ступенi
:- _с-,lйно-технiчноТ освiти, зарахованi до I]eHTpy на навчання за програмами

_ - _i:lевоТ професiЙно-технiчноТ освiти.

шатiфiкаIliТ.
4.3- Права i обов'язки учнiв, слухачiв I]eHTpy визначаються законодавством

Уrраiни та цим Статутом
4.4. Учнi, слухачi Щентру мають гIраво на:

а) наilежнi умови навчання за обраною професiсю;
б) MaTepi;lJIbHe забезпечення в перiод навчання на умовах i в порядку,

Етановлених Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
r n :вчання професii за iндивiдуальною програмою;
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г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною,
_o,-ir товою, оздоровчою базами I_{eHTpy;

. t rtатерiальну допомогу;
l ) опJату працi пiд час виробничого навчання i практики згiдно iз

:::,tlHOJ?BCTBOM;
et безоплатне користування послугами закладiв охорони здоров'я, засобами

.,.:.\ ВеНня, профiлактики захворювань та змiцнення здоров'я;
. ) шоти)tневий вiдпочинок i канiкули протягом навчального року та пiсля

,l _-. о закiнчення;
ж) безоплатне оволодiння iншою професiею у разi хвороби, що не дас змоги

_l.r_ioBzh}BaTи навчання за обраною професiсю;
з ) _]oJaTKoBy вiдпустку за мiсцем роботи, скорочений час та iншi пiльги,

_з:е:баченi законодавством для осiб, якi поеднують роботу з навчанням;
i:l ПроJовження освiти за професiею, спецiальнiстю на ocHoBi

, -э:liаного освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня, здобуття додатковот освiти
з.--овi:но до укладеного з I]eHTpoM договору, У тому числi i на контрактнiй
- -..-л:._ - -1\_'Ь1.

. r неправ-цення на навчання, стажування до iнших навчальних закладiв, у тому
.;,--..i зе кордон;

r r часть у дослiдно-експериментальнiй дiяльностi, конференцiях, олiмпiадах,
:.:a _.]ВКа\. КОНКУРСаХ;

;: l особисту або через свотх представникiв участь У громадському
-;),1trВРЯJr,ваннi, в обговореннi i вирiшеннi питань удосконалення навчально-
:,:],tlЗНОГО ПРОЦеСУ, дОслiдно-експериментаJIьноТ роботи, одержання стипендiй,
_:. "эiзацii дозвiлля, побуту тощо;

:i l \ часть в об'еднаннях громадян;
._, безпечнi i нешкiдливi умови навчання та працi;
],1) захtIст вiд буль-яких фор, експлуатацiТ, фiзичного та психiчного

1..J;:.]bCTBa, вiд дiй педагогiчних та iнших працiвникiв, якi порушують права або
_:,1:,.;l,.I\\'ють Тх честь та гiднiсть.

r-):. aHll мiсцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та
-..b oBIlI"1 проТзд учнiв, слухачiв до мiсця навчання i до дому в порядку та
: _.1.1.:зх. визначених органами мiсцевого самоврядування, та передбачати на це
. __,.зl_]нi видатки з мiсцевих бюджетiв.

* -< Вi:во"цiкаНня Учнiв' слУхачiв L{eHTpy За рахУНок НаВЧалЬноГо ЧасУ на
: _ ] _, ,, i з:iйснення заходiв, не пов'язаних з процесом навчання, заборонясться,
, :,],: з;iпа.]кiв, передбачених законодавством.

] a \-чнi, слухачi I_{eHTpy зобов'язанi:
: -ОТРI,1\,{УВаТИСЬ ЗаКОНОДаВСТВа, МОРаJIЬНИХ Та еТИЧНИХ НОРМ;
1 зltконувати вимоги навчальних програм i системи контролю знань, yMiHb,

j .'ilСТеN,IаТИЧНО i глибоко оволодiвати знаннями, практичними
-:,.:ЧКе\lr,r, пРОфеСiЙною маЙстернiстю, пiдвищувати загальний культурний та
-.,.1::янський piBeHb;

. зi:вi.rувати заняття, в тому числi й за iндивiдуальним графiком;
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_ l Jо-]ерЖуватисЬ вимоГ Статуту, правил внутрiшнього розпорядку IJeHTpy;
-I l вlIконувати, пiд час проходження виробничоI rrрактики, вимоги

:_ _-]\1ЭТIIвно-правових aKTiB, що регулюють працю робiтникiв вiдповiдних
_. -*:,lllcrtcTB, установ, органiзацiй;

э ) _]отримуватись правил охорони Працi пiд час професiйно-практичноi
_ -_ t-lТоВКИi

,_ r бере;кно ставитись до обладнання' засобiв навчання та iнвентарю, Що
:,:i:ОРIlСТОВУЮТЬСЯ В НаВЧаЛЬНО-ВИРОбнИчому iнавчально-виховному процесах.

_:_.зiзацiТ, вiдшкодовуються ними особисто або за рахунок ii батькiв (опiкунiв)
-. -*oBi:Ho до законодавства.

- S. За НеВИКОНаННЯ обов'язкiв i систематичне порушення Статуту,
_::З;lJ внутрiшнього розпорядку I_{eHTpy, незадовiльну успiшнiсть до учня,
."." };:ча застосовуються TaKi заходи впливу, як попередження, догана,
: _ -:]\\ вання з IJeHTpy. Заходи впливу до учня, слухача I]eHTpy застосовуються
_: ri:cTaBi подання класного керiвника, викладача, майстра виробничого
__:зч;ння або iнших педагогiчних працiвникiв та оформлюються наказом
,"э:.знttка l_{eHTpy.

Поря:ок накладення дисциплiнарного стягнення, вiдрахування з IJeHTpy
:,l J;]часться Статутом та правилами внутрiшнього розпорядку.

- g. }'чень, слухач може бути вiдрахований з IfeHTpy за:
:, з-l?сним бажанням;
5 r незадовiльнi успiшнiсть, поведiнку;
з i нев}lконання вимог навчального плану та навчальних програм;
_ i зIiроком суду, що набрав законноТ сили;

, гр) бi порушення навчальноi дисциплiни або правил внутрiшнього
: _ l_оря.]ку IJeHTpy;

* 
) станом здоров'я;

; переведенням, за його згодою, до iншого навч€шьного закладу.
),чень. слухаЧ при вiдрахуваннi з L{eHTpy може бути атестований за

: . :. н\ TItrt piBHeM квалiфiкацiТ.
_ _ t_l. За досягнення високих результатiв у навчаннi та в оволодiннi

.; _ _ есiсЮ, спецiальнiстю, за активну участь у виробничiй дiяльностi та за iншi
_ _ : i .lення застосовуються форми морального та матерiального заохочення
. ::..З. с-rr,хачiв I_{eHTpy: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цiнним- --::\ нком, занесення на дошку пошани, премiювання.

^:я ltатерiального заохочення учнiв, слухачiв I_{eHTpy створюються в
. - _;.t]В.lеномУ порядкУ фонди матерiального заохочення, якi формуються за
: _,..,_ок доходiв вiд виробничоi дiяльностi та з€Lлучення коштiв пiдприсмств,
. - _:_t]B. органiзацiЙ, громадян.

:,_ 1. Час навЧаннЯ у IJeHTpi зараховусться до заг€Lльного трудового стажу
.,.:._;_. с.-I\,хача. ВипускникаМ I_{eHTpy денноТ форми навчання, якi навчалися 10 i
] -. ' е rtiсяцiв, надасться оплачувана вiдпустка пiдприемством, установою,
- :. ,;iЗацiСю Протягом перших трьох мiсяцiв роботи в ньому. Тривалiсть

-.:.чноТ основноТ вiдпустки випускникiв BiKoM до 18-ти poKiB становить 31
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i:}lендарний день, випускникiв BiKoM понад 18 poKiB вiдповiдно до
з;тановленоТ на пiдприсмствi длЯ робiтникiв вiдповiдноТ професiТ,

- - ецiа-rьностi, посади.
4.t2. Випускникам, якi навчалися за денною формою навчання не менш нlж

.,, rtiсяцiв, час навчання зараховусться до трудового стажу, що дае право LIa

.rL-l i чнl, основну вiдпустку.
вttпускникам, якi навчаJIися за державним/регiональним замовленням,

_зэ/ь.аВа гаранту€ надання першого робочого мiсця вiдповiдно до одержаноТ

_:оФесiТ, спецiальностi згiдно iз законодавством.
Iншi питання соцiального захисту учнiв, слухачiв I_{eHTpy регулюються

]:коНо-]аВсТВоМ.
r,1]. Учневi I]eHTpy видаеться учнiвський квиток встановленого зразка.

5. Педагогiчнi працiвники

j,l. Перелiк посад педагогiчних працiвникiв I_{eHTpy, Тх права, обов'язки,

з .-_овi:альнiстЬ та соцiальНi гарантiТ визначаються Конституцiсю УкраТни,

:._.-eKCOrt законiв про працю УкраТни, Законами УкраТни <Про ocBiTy>, <Про

_:осэесiйно-технiчну ocBiTy>>, Положенням про професiйно-технiчний

:..:зч,Llьний заклад, затвердженим постановою КабiнетУ N{iHicTpiB УКРаТНИ

. -: -{ серпня 1998р. JVg1240, та iншими нормативно-правовими актами.
j,]. ПедагогiчноЮ дiяльнiстю В IJeHTpi займаються особи, якi мають

..-,oBi:Hy профеСiйну ocBiTy та професiЙно-педаГогiчнУ пiдготовку, моральнi

.,.C,-Ti та фiзичний стан яких дае змоГу виконУватИ обов'язки педагогiчного
-:::iBHIlKa. Що педагогiчних працiвникiв вiдносяться працiвники, визначегti

"1:: . ]\1I1 ЗаКОНОДаВСТВа.

Нз посади педагогiчних працiвникiв Щентру можуть призначатися фахiвrri
..1:trбнI.1цтва, сфери послуг, якi мають вищу ocBiTy i здобули вiдповiдн5'
- : о Q ес i йно-педагогiчну пiдготовку.

ВltrtогИ до педагОгiчниХ працiвнИкiв IJeHTpy визначаються квалiфiкацiйгtими
, -:::КТеРистиками, що затверджуються в установленому порядку.

piBeHb професiйнот квалiфiкачiт педагогiчних працiвникiв, якi

,-.5езпеччють професiйно-практичну пiдготовку за конкретною робiтничоt<l
-:..aесiсю, мае бути, як правило, вищий вiд встановленого навчальним планом.

Нзвча*цьний процес на третьому ступенi I_{eHTpy здiйснюють, як правило.

:,:.-,-lе_]ачi першоТ та вищоТ категорiТ, старшi викладачi, викладачi-методис,Iи,
,l:-стрtt виробничого навчання першоi, другоТ категорiТ.

центр може залучати до педагогiчнот роботи на третьому стvпенi

:оёесiйно-технiчноi освiти спецiалiстiв виробництва, науково-педагогiчних

-:"-iвникiв, науковцiв на умовах сумiсництва чи погодинноТ оплати праui 1,

,-, : я _]к\,, встановленому законодавством.
j. j. Для визначення вiдповiдностi педагогiчного працiвника IleHTpr,

,_,,:rrанiй посадi, рiвня його квалiфiкацiТ проводиться атестацiя. Перiоличнiс,гь

_ ]rlts'ЯЗКовоТ атестацii та порядок iT проведення встановлюються MiHicTepcTBoNl

_:зlтtt i науки УкраТни.
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Рiшення атестацiйноТ KoMiciT с пiдставою для встановлення
педагогiчному працiвниковi вiдповiдноi категорiТ або звiльнення його з робоr,и
в порядку, передбаченому законодавством.

5.4. Приймае на роботу та звiльняс з роботи працiвникiв I_{eHTpy лиректор, у
r орядку визначеному законодавством.

5.5. Педагогiчнi працiвники IJeHTpy мають право на:
а) належнi умови та оплату працi вiдповiдно до iT кiлькостi та якос,t,i.

Ki нцевих результатiв та законодавства;
б) щорiчну основну вiдпустку тривалiстю не менше 42 календарних днiв у

:lорядку, затвердженому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
в) пенсiю за вислугу poKiB за наявностi стажу безперервноТ

rеlагогiчноТ роботи згiдно iз законодавством;
г) матерiальне, житлово-побутове, медичне та соцiа"пьне забезпеченгtя

зi:повiдно до встановлених норм i пiльг;
г) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовоtо

_.] озJоровчою базою L{eHTpy вiдповiдно до Тх призначення;
:) пiдвишення квалiфiкацiТ, стажування та перепiдготовку;
е) захист професiйноТ честi та гiдностi;
с ) l,часть у громадському самоврядуваннi, обговореннi основних питаIlь

-:я.-lьностi IJeHTpy, а також його структурних пiдроздiлiв i внесення пропозиuiй
.,. ltiнiстрацiТ Центру;

,+, ) захист персональних даних.
-'.6. Праuiвники IJeHTpy зобов'язанi:
з l постiйно пiдвищувати професiйний piBeHb, педагогiчну майстернiст,ь,

j-:..L-IbHY КУЛЬТУРУ;
б t особистим прикладом утверджувати повагу до принцигriв

:,:. l*lьнолюдськоТ моралi;
з ) сприяти зростанню престижу I]eHTpy;
. l :байливо ставитись до майна L{eHTpy;

. ) fотримуватись вимог охорони прачi;
- ) на високому piBHi здiйснювати свою професiйну лiяльнiсть, забезпечувати

,,1,_1511 .]_lя виконання учнями, слухачами навчальних планiв i програм на piBrli
1:,з язкових державних вимог, сприяти розвитку здiбностей учнiв, слухачiв;

е l _]оJержуватись педагогiчноТ етики, моралi, гIоважати гiднiсть учня,
- - , \]ча:

-] | tsIIконувати вимоги Статуту та правила внутрiшнього розпорядку.

.- :^,: ],:. Ha-lbHy вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства.

б. Загальне управлiння Щентром

:. ,. I_{eHTp знаходиться у сферi управлiння MiHicTepcTBa освiти i нау,ки
".. . .:_,.'Hlt. rtiсцевого органу управлiння професiйно-технiчнокl освiтою
-,..lзi_]но Jo повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

-.]. Керiвничтво дiяльнiстю I_{eHTpy здiйснюс директор, який признача€ться
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не Посаду За результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту
\IiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни вiдповiдно до законодавства.

]rlpeKTop I_{eHTpy проходить атестацiю в порядку, встановленому
\1iHicTepcTBoM освiти i науки Украiни.

Контракт З директором Щентру мо}ке бути розiрваний на пiдставах,
,, g-тзновлених законодавством, а також передбачених у KoHTpaKTi.

Пр" розiрваннi контракту на пiдставах, встановлених у контрак,гi,
;вt--tьнення провадиться згiдно з пунктом 8 cTaTTi 36 Кодексу законiв про працю
\-краТни, про що робиться вiдповiднийзалис у трудовiй книжцi директора.

Спори мiж сторонами контракту розглядаються в порядку, встановленому
l:]коно.]авством.

6.З. Щиректор I_{eHTpy:

а) органiзову€ навчально-виробничий, навчально-виховний процес,
,эбезпечус створення необхiдних умов для пiдготовки, перепiдготовки та
_.:вltrцення квалiфiкацiТ робiтникiв, молодших спецiалiстiв;

б i :ic вiд iMeHi I_{eHTpy;

в) ) встановленому порядку персонально вiдповiдае за результати
- 

_ я.-l ь н ocTi I_{eHTpy;

г l приЙмае на посади та звiльняс з посад працiвникiв IJeHTpy, затверджу(].
..:повi-rно до квалiфiкацiйних характеристик, ikHi посадовi обов'язки, формуе
_ a -эгогiчний колектив;

Г ) створюе необхiднi умови для методичноТ та творчоТ роботи педагогiчних
-:эliiвникiв, навчання учнiв i слухачiв, використання i впровадження ними
-]tlгРеСивних фор' i методiв навчання, розвитку iнновацiйноТ дiяльност,i.
_ ] t,l вс.]€ння педагогiчних експериментiв;

_] ) вI,1дас у межах свосТ компетенцiI накази i розпорядження, заохочус
-:"цiвникiв, учнiв i слухачiв IJeHTpy та застосовуе передбаченi законодавством
- . ягнення;

е ) затверджус, в межах наявного фоrrду заробiтноТ плати, штатний розпис та
]l, l.,i.-] bHicTb працiвникiв I_{eHTpy;

. ) встановлюе премiТ, доплати, надбавки до посадових окладiв i cтaBoK
, -,:обiтноТ плати та iнше матерiальне заохочення працiвникам L{eHTpy за
: _- n.lpcTHi результати працi;

х l забезпечус безпечнi та нешкiдливi умови навчання, працi;
З ) раЗом iз замовниками робiтничих кадрiв забезпечуе учнiв, слухачiв пiд час

:,l:]trбничого навчання та виробничот практики на виробництвi спецiальним
-я:о\1 та засобами iндивiдуального захисту;

;t t забезпечус збереження та ефективне використання за призначенням
::,]iп.lеного за IJeHTpoM майна вiдповiдно до законодавства.

Органи управлiння професiйно-технiчною освiтою можуть делегувати
_ il]eKTopy I_{eHTpy iншi повноваження.

JrrpeKTop I_{eHTpy rцорiчно звiтус перед загальними зборами колектив\,
tззтрr.

o.-l. Вишим колегiальним органом громадського самоврядування I{eHTpy, с
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l.]га--Iьнi збори колективу Щентру, якi правомочнi ухвалювати рiшення в ме>ltах

--воТх повноважень за участю не менш як двох третин вiд кiлькостi працiвникiв.
Зэгаrьнi збори колективу I_{eHTpy скликаються не менше одного разу на piK.

6.5. Загальнi збори колективу I_{eHTpy уповноваженi:
а ) погоджувати Статут Щентру та вносити пропозицiТ щодо змiн ,га

-оповнень до нього;
б) брати участь у визначеннi основних напрямiв дiяльностi та розвитку- 

ieHTpv, пiдвищення якостi й ефективностi пiдготовки робiтничих кадрiв,
;;]\ чення додаткових коштiв на змiцнення матерiально-технiчноТ бази I \eHTpy;

ts) вносити пропозицiТ rцодо кандидатур на посаду директора IJeHTpy;
. ) вносити пропозицii щодо представникiв до складу конкурсних комiсiЙ при

.,.,.l. ileHHi вакантноТ посади директора Щентру;
. r обговорювати правила внутрiшнього розпорядку та вносити вiдповiднi

:.-,_озttцii;
: r обrтрати комiсiю з трудових спорiв;
. зас.l\,ховувати rцорiчний звiт директора L{eHTpy;
- :озг.lяда,ги та укладати колективний договiр.
l... Рiшення загаJIьних зборiв колективу IfeHTpy вважасться прийнятим,

;., _] зз нього проголосув€uIо бiльше половини присутнiх на них. Рiшення
:-_:_.ьч11\ зборiв колективу I_{eHTpy мае дорадчий характер.

: }- вищому професiйному училищi можуть утворюватися й iншi органи
': '.1j -aЬКОГО СаМОВРЯДУВаННЯ.

* }. Наказом директора створюсться педагогiчна рада, яка розглядас
-."-::.:-F- органiзацiТ та здiЙснення навчально-виробничого та виховноI,о

- _--,,. гоJовою якоТ с директор I_{eHTpy.

_':-1 _,з.lеНо\lу порядку, здiЙснення звiтностi за результатами свосТ дiяльнос,гi,
'-:::-:-F- !-тетLlстичноТ та iнших передбачених вiдомостеЙ у встановленi термiни.
-_,,:е^тор Та ГолоВниЙ бухгалтер професiЙного лiцею несуть персональну
. .. -з--lьнiсть за достовiрнiсть бухгалтерськоТ та статистичноТ звiтнос,гi.

7. Фiнансування та матерiально-технiчна база

- ]It-ll-,lя:ок фiнансування та матерiально-технiчного забезпечення I{eHтpy
_:::l_:,.r,rться Бюджетним кодексом УкраТни, Законами УкраТни uПро ocBiTy>,

.-.:lоесil"tно-технiчну ocBiTy>, <Про загальну середню ocBiTy>, <Про вищу
_ :, .:l_UttrlИ ЗаКОНОДаВЧИМИ аКТаМИ.

= ,=-.-rвання професiЙноТ пiдготовки, соцiальний захист учнiв, слухачiв та
_,- -:...1\ праuiвникiв у центрi в межах обсягiв державного замовлення

_:. .] с неприбутковим закладом та користусться податковими, митни]\Iи та
_ ,.1.1 .li.lьгами згiдно iз законодавством.
.. ,знтрi заборонено розподiл отриманих IJeHTpoM доходiв (прибуткiв) або
- -:, .;:чl1 серед засновникiв, працiвникiв (KpiM оплати Тх працi, нарахчвання

,. ,- ..r с,оцiа*пьного внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язанttх з
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ними осiб.
,Щоходи (прибутки) I_{eHTpy використовуються виключно для фiнансування

видаткiв на утримання Щентру, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та основних
повноважень i напрямiв дiяльностi I_{eHTpy, визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фiнансування I-{eHTpy не можуть зменшуватися за
наявностi iнших джерел фiнансування.

7.3. Щодатковi джерела фiнансування I_{eHTpy визначаються Законами
УкраiЪи <Про ocBiTy>>, <Про професiйно-технiчну ocBiTy>>, iншими нормативно-
правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фiнансування е:

а) кошти, одержанi за первинну професiйну пiдготовку квалiфiкованих

робiтникiв, молодших спецiалiстiв понад державне замовлення таlабо

регiональне замовлення, професiйно-технiчне навчання, перепiдготовку та
пiдвищення квалiфiкацii робiтникiв вiдполiдно до укладених договорiв з

юридичними та фiзичними особами в межах лiцензованих обсягiв, у тому числi
пiдготовку i перепiдготовку робiтникiв та за замовленнями служби зайнятостi
населення;

б) плата за надання додаткових ocBiTHix послуг;
в) доходи вiд реалiзацii процукцii навчально-виробничих майстерень, цехiв

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

установленому законодавством порядку;
Г) валютнi надходжен}uI;

д) добровiльнi грошовi внески, матерiальнi цiнностi, одержанi вiд
пiдприемств, установ, органiзацiй, окремих громадян вiдповiдно до вимог
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 4 серпня 2000 р. J\Ъ |222 <Про
затвердження Порядку отримання благодiйних (добровiльних) BHecKiB i
пожертв вiд юридичних та фiзичних осiб бюджетними установами i закладами
освiти, охорони здоров'я, соцiального захисту, культури, науки, спорту та

фiзичного виховання для потреб ix фiнансування);
с) тошти, що отриманi I_{eHTpoM за надання платних послуг, визначених

Перелiком платних послуг, якi можуть надаватися навч€tпьними закладами,
iншими установами та закладами системи освiти, що нчtлежать до державноТ i
комун€tльноТ форми власностi, затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд27 серпня 2010 р. JФ 796.

Вiдповiдно до частини другоi cTaTTi 85 Бюджетного кодексу Украiни I_{eHTp

протягом бюджетного перiоду може отримувати видатки на його

функцiонування одночасно з. рiзних бюджетiв, коли TaKi видатки здiйснюються
за рiшЪнням вiдповiдноТ мiсцевоТ ради за рахунок вiльного з€Lпишку бюджетних
коштiв або перевиконання дохiдноТ частини загЕuIьного фоrду мiсцевого
бюджету за умови вiдсутностi заборгованостi такого бюджету за захищеними
статтями видаткiв протягом року на будь-яку дату або за рiшенням Кабiнету
MiHicTpiB УкраIни.
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7.5. Кошти, що надходять до I-{eHTpy вiд здiйснення дiяльностi,
передбаченоi цим Статутом спрямовуються на видатки згiдно з кошторисом,
затвердженим в установленому порядку.

7.6. Невикористанi в поточному роцi бюджетнi та спецiальнi кошти не
МОЖУТЬ бУти вилученi з розрахункiв I_{eHTpy, oKpiM випадкiв передбачених
законодавством.

7.7. П'ятДесят вiдсоткiв заробiтноi плати за виробниче навчання i виробничу
практику учнiв, слухачiв I-{eHTpy може бути направлено на рахунок
навч€LгIьного закJIаду для здiйснення його статутноТ дiяльностi, змiцнення
НаВЧЕLПЬно-матерiальноi бази, на соцiальниЙ захист учнiв, слухачiв, проведення
культурно-масовоi i фiзкультурно-спортивноТ роботи.

7.8. !ля забезпечення пiдготовки, перепiдготовки i пiдвищення квалiфiкачiТ
РОбiтничих кадрiв центр використовуе навчЕulьно-матерiальну базу та земельну
дiлянку вiдповiдно до паспортiв, технiчноi докуrиентацii, витягiв з !ержавного
РеесТру речових прав на нерухоме майно, aKTiB на право постiйного
користуваннrI землею, iнших правовстановлюючих документiв.

Примiщення i споруди Щентру обладнанi вiдповiдно до дiючих нормативiв i
Санiтарних норм та експлуатуються згiдно з вимогами охорони працi, правил
пожежноТ безпеки i санiтарно-гiгiенiчних норм.

7.9. Майно I-{eHTpy, у тому числi: навчально-виробничi, побутовi,
кУлЬТурно-освiтнi, оздоровчi, спортивнi булiвлi та споруди, комунiкацiТ,
обладнання, засоби навчання, транспортнi засоби та iншi об'скти с об'сктами
ДеРЖаВноi власностi, що закрiплюються за I-{eHTpoM на правi оперативного
управлiння.

ФУнкцii управлiння майном, яке закрiплюсться за I_{eHTpoM, здiйснюс
MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни.

Майно Та Земелънi дiлянки, що закрiплюються за I_{eHTpoM, не можуть бути
ПРеДМеТоМ застави, а також не пiдлягають вилученню або передачi у власнiсть,
а також оренду (суборенду) юридичним i фiзичним особам без згоди
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, KpiM передбачених законодавством
випадкiв

7.10. ПеРедача Щентру з державноi у KoMyHuLJIbHy власнiсть здiйснюеться
вiдповiдно до законодавства Украiни.

Списання майна Щентру здiйснюеться у спосiб, передбачений Порядком
СПИСання об'сктiв державноТ власностi, затвердженим постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 8 листопада2007 р. JФ 13l4.

7 .ll. I-{eHTp несе вiдповiдальнiсть перед MiHicTepcTBoM освiти i науки
Украiни за збереження та використання за призначенням закрiпленого за ним
майна.

. 7.12. Щентр мае право отримувати безкоштовно вiд суб'сктiв
ГОсПодарювання TexHiKy, обладнання, матерiали, будiвлi, споруди, транспортнi
засоби, iншi матерiальнi цiнностi, а також фiнансовi ресурси, у порядку)
визначеному законодавством.
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8. Мiжнародне спiвробiтництво

8.1. I_{eHTp мае право укладати договори про спiвробiтництво,
встановлювати вiдповiдно до законодавства прямi зв'язки з навч€шьними
закладами iнших краiн, мiжнародними органiзацiями, фондами тощо.

8.2. I_{eHTp мас право вiдповiдно до законодавства здiйснювати
зовнiшньоекономiчнУ дiяльнiсть на ocHoBi договорiв, укладених ним з
iноземними юридичними i фiзичними особами, а також мати власний валютний
рахунок.

8.3. I_{eHTp мас право на державне сприяння щодо зовнiшньоекономiчноi
дiяльностi, а саме: отримання вiдповiдних ваJIютних асигнувань, звiльнення вiд
оподаткування, сплати мита та митного збору за навчаJIьне, виробниче
обладнаНня та приладдЯ, що надходять з-за кордону для навчально-""роб"ичих
цiлей.

8.4. Валютнi i матеРiальнi надходження вiд зовнiшньоекономiчнот
дiяльностi використовуються I-{eHTpoM для забезпечення дiяльностi,
передбаченоi цим Статутом.

9. Порядок внесення змiн до Статуry

,9.1. Змiни та доповнення до Статуту вносяться згiдно iз законодавством
укратни пiсля обговорення на загальних зборах колективу.

9.2. Змiни та допоtsнення до Статуту оформлюються шляхом викладення
його в новiй редакцii, Що затверджуеться i погоджуеться в тому ж порядку,
що i сам Статут.

10. Порядок реорганiзацiт та лiквiдацiт Центру

10.1. Рiшення про реорганiзацiю або
IfeHTpy приймас MiHicTepcTBo освiти i
реорганiзацiя (злиття, присднання, подiл,

припинення юридичноТ особи
науки УкраТни. Лiквiдацiя або
видiл або перетворення) IJeHTpy

здiйснюсться згiдно iз законодавством.
10.2. При реорганiзацii I_{eHTpy вся

до його правонаступника(-iв).
сукупнiсть прав i обов'язкiв переходить

10.З. Лiквiдацiя L{eHTpy, здiйснюсться комiсiсю з припинення (комiсiею з
реорганiзацii, лiквiдацiйною комiсiею), яка утворюеться у вiдповiдностi до
законодавства. Щентр вважаеться таким, Що припинив свою дiяльнiсть, з
дня внесення запису про припинення юридичноi особи до единого
державного ресстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприсмцiв та
громадських формувань.

l0.4. Пiд час лiквiдацiI або реорганiзацiт Щентру вивiльнюваним
працiвникам та особам, якi навчаються в ньому, гаранту€ться додержання
Тх прав та iHTepeciB, вiдповiдно до законодавства.
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10.5. У раЗi лiквiдацiТ I-{eHTpy (злиття, приеднання, подiл, видiл або
ПеРеТВОРення) Його активи повиннi бути переданi одному, або кiльком
неприбутковим закладам (органiзацiям) вiдповiдного ВИДУ, або зарахованi до
доходу бюджету, якщо iнше не передбачено законом, Що регулюе дiяльнiсть
вiдповiдного неприбуткового закладу (органiзацiТ).
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