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I. зАгАльнI поло)ItЕння
1,1. <гадяцъкий центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>

ГаДЯЦЬКОi MicbKoi ради Полтавськоi областi (далi - I_{eHTp) е комунальною
установою.

повне найменування украiнською мовою: комунirльна установа
<ГадяцьКий центР професiйногО розвиткУ педагогiЧп"*.rрuцiвникiв> ГЪдяцькоТ
MicbKoi ради ПолтавськоТ областi.

Скорочене найменування украiнською мовою : Гадяцький I_ЩРПП.
1.2. I_{eHTp створЮеться рiшенням ГадяцькоТ MicbKoi РаДи.
1.З. Засновником Щентру е Гадяцька MicbKa рада (дuпt - Засновник), а

уповноважениМ органоМ управлiння з питань фiнансово-госr1одарськоТ
дiяльностi - вiддiл освiти' молодi та спорту Гадяцькоi Micbkoi Ради.

засновник або уповноважений орган управлiння здiйснюе фiнансуваннякомунальноi установи, його матерiально-технiчне забезпечення, надае
необхiдНi булiвлi, примiщення з обладнанням i матерiаJIами, органiзовуе
будiвництво i ремонт примiщень, ik господарське обслу.оф"urп".

1.4. [{eHTp е юридичноЮ особою, мае печатку i -ruш iз зображеннrIм
щержавного Герба Украiъи та cBoiM найменуванням, бланки встановленого
зр€}зка. Центр мае власну символiку та вебсайт.

1.5. I_{eHTp с неприбутковоЮ установою та не мае на MeTi отримання
доходiв.

1,6. I]eHTp самостiйно приймас рiшення i здiйснюе дiяльнiсть в межах
компетеНцii, передбаченоi чинним законодавством i цим Стаryтом.

1.7. ТериторiЯ обслуговування Щентру Гадяцька MicbKa об'еднана
територiальноТ громада (заклади дошкiльноi, позашкiльноi, заг.шьноТ середньоI
освiти розташованi на територii громади, комун€шьна установа <Гадяцький
iнклюзивно-ресурсний центр) Гадяцькоi мiськоi Ради Полiавськоi областi).

1.8. Засновник може забезпечувати та органiзовувати дiяльнiсть Lфнтру
ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНУ УкраТни uПро спiвробiiництво територiальних .ро*uлu
шляхом укладення договору про спiльну дiяльнiсть.

1.9. У своiй дiяльностi I_{eHTp керусться Конституцiею Украiни, Законами
УкраiнИ оПрО ocBiTy>, <ПрО повнУ загальну середню ocBiTy>, ,,Про дошкiльну
ocBiTy>, uПро позашкiльну ocBiTy>>, <Про iнновацiй"у' дi"п""i.r"rr, кПрЬ
iнформацiю>, <ПрО мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, <Про лобровiльне
об'еднання територiальних |ромад>, uПро спiвробiтництво 

-r.р"rоii€tJlьних

громад), ук€вами i розпорядженнями Президента Украiни, постановами
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, iншими законодавчими актами в галузi освiти, втомУ числi MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, органiв мiсцевого
самоврядування та цим Статутом.

1,10. Юридична адреса L{eHTpy: 37300, УкраiЪа, Полтавська область,
м. Гадяч, вул. Щрагоманова, 4l2, каб. 4.

1.1 1. Електронна адреса L{eHTpy: hadiach_cpгpp@i.ua
I . 12. В ебсайт Щентру : http s : //site s. googl е. с om/vi й/hаdiасh- срrрр/
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п. осн OBHI ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Органiзацiя дiяльностi IJeHTpy грунтусТься на принципах, визначених
статтею б Закону Украiни uпро ocBiTy>>, зокрема:забезпечення якостi освiти та
якостi освiтнъоi дiяльностi;

забезпечення рiвного доступу до освiти без дискримiнацiI за будь-якими
ознаками, у тому числi за ознакою iнвалiдностi;

науковий характер освiти;
рiзноманiтнiсть " освiти ;

цiлiснiсть i наступнiсть системи освiти;
прозорiСть i пубЛiчнiстЬ прийняття та виконання управлiнських рiшень;
вiдповiдальнiсть i пiдзвiтнiсть перед суспiльством;
свобода у виборi видiв, фор' i темпу здобуття освiти, ocBiTHboT програми,

закладу освiти, iнших суб'ектiв ocBiTHboT дiяльностi, тощо.
2.2. Основними завданнями I_{eHTpy с сприяння професiйному розвитку

педагогiчних працiвникiв закладiв дошкiльноi, позашкiльнот, загальноI
середньоi освiти, комунальноi установи <гадяцький iнклюзивно-ресурсний
центр) Гадяцькоi Micbkoi Ради Полтавськот областi, Тх психологiчна пiдтр"rпu
та консулътування

2.3. L{eHTp вiдповiдно до покладених на нього завдань:
2-з.т.узагальнюе та поширюс iнформацiю з питань професiйного

розвитку педагогiчних працiвникiв;
2.з.2 Координуе дiяльнiсть професiйних спiльнот педагогiчних

працiвникiв;
2.3.з. Формуе та оприлюднюе на власному вебсайтi бази даних програм

пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних гIрацiвникiв, iншi джерела iнформЪчii
(вебресурси), необхiднi для професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв;

.2.з.4. Забезпечуе надання психологiчноТ пiдтримки педагогiчним
працlвникам;

2.З.5. Органiзовус та
працiвникiв, зокрема з питань:

планування та визначення TpaekTopiT ix професiйного розвитку;
проведення супервiзii;
розроблення документiв закладу освiти;
особливостей органiзацii освiтнього Процесу за рiзними формами

здобуття освiти, у тому числi з використанням технологiй д".rчпцiйного
навчання;

впровадження компетентнiсного, особистiсно орiентованого,
дiяльнiсного, iнклюзивного пiдходiв до навчання здобувачiв освiти i нових
ocBiTHix технологiй.

2,4. ВиКонуе iншi функцii, щО випливаютЬ iЗ покладених на Щентр
завдань.

2.5. I_{eHTp самостiйно приймас рiшення щодо органiзацiйно-методичних
форМ роботи, консаJIтинговоi дiяльностi iз педагогiчними працiвниками, якi
затвердЖуютьсЯ в рiчному гrланi роботи, з урахуванням iнновацiйних тенденцiй

проводить консультування педагогiчних
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в г€Lлузl педагогlки, методики, психологii та в межах комп
чинним законодавством i цим Статутом.

, П€Р аченоТ

2.6. I_{eHTp не може виконувати завдання, не передбаченi цим Статутом та
iншими актами законодавства.

III. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЦЕНТРУ
3.1.I_{eHTp с юридичною особою публiчного права.
З.2. I-{eHTp користуеться закрiпленим за ним комун€шъним майном.
3.З. I_{eHTp не здiйснюе господарську дiяльнiсть.
з.4. Збитки, завданi I-{eHTpY внаслiдок виконання рiшень органiв

державнот влади чи органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом
неконституцiйними або недiйсними, пiдлягають вiдшкоду"ь"". зазначеними
органами добровiльно або за рiшенням суду.

3.5. !ля здiйснення дiяльностi Щентр з€lJIучас i використовус матерiально-
технiчнi' фiнансовi, трудовi та iншi видИ pecypciB, u"*ор"arання яких не
заборонено законодавством.

3.6. Засновник та уповноважений орган управлiння не вiдповiдають за
зобов'язаннями IfeHTpy, а Щентр не вiдповiдае за зобов'язаннями Засновника та
уповноваженого органу управлiння.

З.7. I]eHTp мас право укладати угоди (договори), набувати майновi та
особистi немайновi права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь усправi, що розгЛядаетьсЯ в судаХ УкраiЪи, мiжнародних та третейсьп", .уда*.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ ЦЕНТРУ

4.1. I_{eHTp мае право:
4.1.|. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до

центрЕtльниХ та мiсцевих органiв виконавчоi влади, органiв мiсцевого
самовряДування, а такоЖ пiдприсмстВ i органiзацiй незаJIежно вiд формвласносТi та пiдпорядкування, для отримання iнформацii та цaur.рйi",
необхiдНих для виконання покладених на I_{eHTp завдань.

4,1.2. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями
вiдповiдно до законодавства.

4,1.3. Залучати пiдприемства, установи та органiзацiТ дпя ре€LлiзацiI cBoix
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

4.I.4. ЗДiйСНЮВаТИ iНШi ПРаВа, Що не суперечать чинному законодавству.
4,1.5. Здiйснювати оперативну дiяльнiсть по матерiально-технiчному

забезпеченню своеI роботи;
4.2. З метою якiсного виконання покладених завдань Центр зобов'язаний:4.2.I. ВноситИ пропозицii Засновнику, уповноваженому органу

управлiння щодо удоскон€lJIення дiяльностi [{eHTpy ;

4.2.2. СтворюватИ належнi умовИ для високопродуктивноi працi,
забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони
працi, технiки безпеки, соцiального страхування.
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Ч. УПРАВЛIННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕ

5.1. Управлiння IfeHTpoM здiйснюють його Засновник та директор.
5.2. Засновник I_{eHTpy:

5.2.|. ЗаТВеРДжУе Статут, структуру, загальну чисельнiстъ, штатний
розпис та стратегiю розвитку I-{eHTpy, положення про проведення конкурсу на
зайняття посади директора I_{eHTpy та положення про проведення конкурсу на
ltосади педагогiчних працiвникiв I_{eHTpy;

5.2.2. ОРГаНiЗоВУ€ проведення конкурсу на зайняття посади директора
I_{eHTpy, призначае за резУльтатамИ конкурсУ директора Щентру, затверджус в
особi мiського голови його посадову iнструкцiю, та звiльняе його з посади
вiдповiдно до трудового законодавства;

5.2.З. ВИЗНачас територiю обслуговування I_{eHTpy, забезпечус його
утримання та розвиток, створюе умови, необхiднi для нЕUIежного
функцiонування;

5.2.4. ЗДiйСнюс управлiння дiяльнiстю L{eHTpy та контроль дотриманням
вимог законодавства, у тому числi цього Статуту;

5.2.5. ОргаНiзовуе розгляД зверненЬ щодо дiяльностi Центру в
установленому законодавством порядку;

5.2.6. ЗДiйСнюс iншi повноваження, визначенi законодавством.
5.з. Засновник до структури, граничнот чисельностi, штатного розпису

Щентру вводить посади директора, консультанта, психолога, бухгалтера,
працiвникiв, якi виконують функцiI з обслуговування. Кiлькiсть посад
консультантiв, психологiв, бухгалтерiв, а також найменування та кiлькiсть
посад працiвникiв, якi виконують функцiт з обслуговування, визначаються
ЗасновнИком. За рiшенняМ ЗасновнИка дО штатного розпису I-{eHTpy можуть
вводитися додатковi посади за рахунок спецiального фонду.

5.4. На ПОСаДу педагогiчного працiвника IJeHTpy може бути призначено
особу, яка е |ромадянином Укратни, вiльно володiе державною мовою, мае
вищу педагогiчну ocBiTy ступеня не нижче магiстра (спецiалiста), стаж
педагогiЧноi таlабо наукоВо-педагоГiчноi роботи не менше п'яти poKiB, досвiд
впровадження iнновацiй, педагогiчних новацiй i технологiй у системi освiти, у
тому числi iнформацiйно-комунiкацiйних, пройшла конкурсний вiдбiр та
визнана переможцем конкурсу вiдповiдно до порядку, затвердженого
Засновником I-{eHTpy.

5.5. БеЗПОСеРеДНс керiвництво дiяльнiстю Центру здiйснюе його
директор, якиЙ призначаеться на посаду на конкурснiй ocHoBi та звiльнясться з
посади Засновником I_{eHTpy.

5.6. !иректор I_{eHTpy:

5.6.1. РозробЛяс страТегiЮ розвиткУ I_{eHTpy та подае на затвердження
Засновнику;

5.6,2. Затверджуе плаН дiяльностi I-{eHTpy та органiзовус його роботу
вiдповiдно до стратегii розвиткУ I_{eHTpy, подае засновнику пропозицii; щодо
штатного розпису та кошторису I_{eHTpy;
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5.6.3. Призначас на посаду працiвникiв L{eHTpy, звiльняс ik iз займаноТ

посади вlдповlдно до законодавства, затверджуе
працiвникiв I_{eHTpy, заохочуе працiвникiв I_{eHTpy

дисциплiнарнi стягнення;
5.6.4. ЗаЛУЧае ЮриДичних та фiзичних осiб до виконання завдань I_{eHTpy

шляхом укладення з ними цивiльно-правових договорiв вiдповiдно до своеi
компетенцii;

5.6.5 Створюе належнi умови для ефективноI роботи працiвникiв I_{eHTpy,
пiдвищення ik фахового i квалiфiкацiйного рiвня;

5.6.6. Видае вiдповiдНо до комПетенцiТ накази, контролюс ix виконання;
5.6.7. Використовуе в установленому Засновником порядку майно I-{eHTpy

та його кошти, укладае цивiльно-правовi договори;
5.6.8. Забезпечус ефективнiсть використання майна I_{eHTpy;
5.6.9. Забезпечуе охорону працi, дотримання законностi у дiяльностi

I_{eHTpy;

5.6.10. Щiе вiд iMeHi L{eHTpy без довiреностi;
6.6.1 1. МОЖе ВНосити Засновнику I-{eHTpy пропозицii щодо вдосконаJIення

дiяльностi I_{eHTpy;

6.6.|2. ПодаС Засновнику I_{eHTpy рiчний звiт про виконання стратегii
розвитку I_{eHTpy.

5.6.1З. ВИРiшУе iншi питання дiяльностi IJeHTy вiдповiдно до чинного
законодавства.

5.7 . обов'язкИ директора та педагогiчних працiвникiв I-{eHTpy
визначаються законодавством та ikнiми посадовими iнструкцiями.

5.8. ТруДовi вiднОсинИ у I_{eHTpi регулюЮться чинним законодавством
Украiни про працю, нормативно-правовими актами MiHicTepcTBa освiти i науки
УкраIни, а також прийнятими вiдповiдно до них правилами внутрiшнього
трудового розпорядку.

vI. мАтЕрIАльно-тЕхнrtIнЕ тА ФtнАнсовЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

6.1. Фiнансування I_{eHTpy здiйснюеться його Засновником вiдповiдно до
законодавства.

6.2. МаТеРiаЛЬно-технiчну базу центру складас майно, BapTicTb якого
вiдобраЖена У балансi. Майно, закрiплеНе за L_{еHTPOM, належить йому на правi
оперативного управлiння та не може бути вилучене, kpiM випадкiв, визначених
законодавством.

6.3. Фiнансово-господарська дiяльнiсть I_{eHTpy провадиться вiдповiдно до
законодавства. ,ЩжереламИ фiнансування L{eHTpy е кошти Засновника,
благодiйнi внески юридичних та фiзичних осiб, iншi джерела, не забороненi
законодавством.

6.4. Щентр надае послуги педагогiчним працiвникам в межах свост
територii обслуговуваннrI за рахунок коштiв Засновника.

посадовl 1нструкцl1
i накладас на них
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s б.5. I_{eHTp може надавати платнi ocBiTHi та iншi послуги у порядку,

визначеномУ законодавствоМ (KpiM послуг, що надаються Щентрами для
виконаннrI завдань, визначених цим Статутом та iншими актами
законодавства).

ЧП. КОНТРОЛЬ ЗА ДIЯЛЬНIСТЮ ЦЕНТРУ
7.1. Контроль за дотриманням Щентром вимог законодавства, зокрема

цього Статуту, здiйснюс Засновник або уповноважений ним орган та
Щепартамент освiти i науки ПолтавськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii.

VIII. повновА}ItЕння трудового колЕктиву
8.1. Трудовий колектив Центру складасться з ycix працiвникiв, якi своею

працеЮ берутЬ участЬ У йогО дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюють трудовi 

"iд"оси""працiвника iз Щентром.
8.2. Трудовi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з адмiнiстрацiею

I_{eHTpy регулюються колективним договором.
8.з. Право укJIадання колективного договору вiд iMeHi Засновника

надасться директору I_{eHTpy за погодженням з уповноваженим органом, а вiд
iMeHi трудового колективу - уповноваженому ним органу.

сторони колективного договору звiтують на загальних зборах колективу
не менш нiж один раз на piK.

8.4. Колегiальним органом керiвництва I_{eHTpy е Рада комунальноi
установи <<гадяцький центр професiйного розвитку педагогiчних працiвникiв>
гадяцькоi Micbkoi Ради Полтавськот областi, яка дiс вiдповiдно до положення,
затвердженого наказом директора Щентру

8.5. Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв I-{eHTpy е кошти
мiсцевого бюджету та бюджетiв вiдповiдних територiальни*.роruд, вiдповiдно
до пункту 1.8 цього Статуту.

Форми i системи оплати працi, норми працi, тарифнi ставки, схеми
посадоtsих окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат, премiй,
винагород та iнших заохочуваJIьних, компенсацiйних i гарантiйних виплат
встановлюються у колективному договорi з дотриманням норм i гарантiй,
передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами,

мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
встановленого законодавством мiнiмального розмiру заробiтнот плати.

8.6. ПраЦiвникИ I-{eHTpY провадяТь своЮ дiяльнiсть вiдповiдно до Статуту,
колективного договору та посадових iнструкцiй згiдно з законодавством.

Ix. припинЕннrI дIяльностI цЕнтру
9.1. ,ЩiяльнiстЬ Щентру припиняеться в результатi його реорганiзацiТ

(ЗЛИТТЯ, ПРИеДНаНня, подiлу, перетворення) або лiквiдацii. Ншення про
реорганiзацiю або лiквiдацiю Щентру приймаеться Засновником, Припинення



дiяльностi IfeHrpv здil,tсгltосться коilriсiсю .J liриIII.1нення

реорганiзацiТ, ;iквiдацiйlноtо комiсiсю], },творено}о в
законодавство NI гtорядку.

з

9,2, Iliд час реоргалriзацiТ Щентра л"{ого права та обов'язки перехо.lять _]с
правонаст\,пн!lка, l],1o визначасться Засновником.

9,3, L{eHTp вВаiкасться реорганiзованlrгr.l (лiKBi;toBaHtTll) з дня внесенr{я _]с
Сдрtного дер;хавIlого ре€стр}, юрL{дt.Itlних осiб- rРiзичн1,lх осiб -_ пiдприсrtцiв T;i
громадських форп,rувань вiдгIовiдного запису в },становленоý,lу порядкY.

х. внЕсЕння змIн тд догlовнЕнь до стдтуту
l0.1. ЗrvriHll та доIIовнення до цього CTaTl,Tv у разi потреби внOсятъся

Засновником. шляхо},{ в}.Iк,тадення t".tого ), HoBil't редакrriТ та рссс-гр},ються в

устано вленом}i законо\,1 порядк},,
l0.2. ЗМiНи д0 Статчтч здiliснюютьс]я при зr.liнах чtlнного законодавства

т,а в iHrшlix в}lпадка.\ за рirtrенняr,l Засновнrtка.
10.З, Зьriнlt до Стату,ту набчвають }оридичноl'сll:ltl з N,loýleнTl,Tx лержавноТ

ресстрацiТ вiдповiдно до чIii,tного законс}давства.

XI. ПРИКIНЦЕВI ПО;lО/hЕННЯ

1 1.1. Цеr:r CтaTyT с ocltoвttllivl докуýlеtlтоýl. якiril вl.iзFiачас порядок
" дiяльностi, счк\,пнiсть зага-lьних прав та обов'язкiв I_{eHTpr, гrротяго&1 yсьог0

перi олу tiого фун Krri о iiyвавшя,
1 1.2, CTaTvT I_{eHTpy затверджJ-еться Засновнрiкоiч{, зrtiнl.i та Jогlовнення до

нього tsносяться Засновнико\,1 за пропозлiцiсю:
голOвi{ :rticbKoT ради.
п ocTi ti н и х лег{},татс ь K}lx Kolur i с i li п,ti с ькоТ рад]-1 ;

директора i_{eHTpy;

тр,Yдо вOго колектt.ltsч.
1 1.З, ldей Стату,г скJjадено y трьох пplrrlipHr.rKax якi знаходяться:
перш_tий приrriрни}i * у Засновника;
др),гiлti пplirripHl{K - у ileHT,pi ;

TpeTiri пplt1lipHl{li - \ дер}кавного ре€стратора,
Ко;кен iз при MipHtl KiB Статут1. ýlас oдI-j aкoвy юр}.tдI.l чн}, силу.
1 i.4. У всъо}lJ-. що не врегу

чI,1 HHi-] }.1 законодавстtsOь{ У KpaTrTlr.

fuliськийr голова

ycTaHOB-lel-tO_\I\

Статутом. с;riд керуtsатися

В.О, Нестере}{ко
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