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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок утворення, реорганізації, припинення,
правовий статус та основні засади діяльності комунального закладу «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради
Луганської області».

1.2. Засновником комунального закладу «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників Кремінської міської ради Луганської області» є
Кремінська міська рада Луганської області (далі – засновник), яка діє на
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Орган,
який здійснює управління центром (далі орган управління) – УПРАВЛІННЯ
ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ.

1.3. Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Кремінської міської ради Луганської області» є об’єктом
спільної власності Кремінської міської територіальної громади.

1.4. Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних
працівників Кремінської міської ради Луганської області» (далі – Центр) є
неприбутковою комунальною установою, яка утримується за рахунок коштів
районного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.5. Центр є юридичною особою, має ідентифікаційний номер юридичної
особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України,
печатку із своїм найменуванням, штампи і бланки з відповідними
реквізитами, власний баланс.

1.6. Повне найменування українською мовою: комунальний заклад «Центр
професійного розвитку педагогічних працівників Кремінської міської ради
Луганської області».
Скорочена назва: КЗ «Центр ПРПП КМР».

1.7. Центр самостійно приймає рішення та здійснює діяльність в межах
повноважень, передбачених законодавством та цим статутом, має право від
свого імені укладати договори, угоди з юридичними та фізичними особами,
набувати майнові і немайнові права, бути відповідачем та позивачем у судах.

1.8. У своїй діяльності Центр керується: Конституцією України;
Господарським та Цивільним кодексами України; Законами України ”Про
місцеве самоврядування в Україні”;“Про освіту”, “Про дошкільну освіту”,
“Про повну загальну середню освіту”, “Про позашкільну освіту”; указами і
розпорядженнями Президента України; постановами Кабінету Міністрів
України; нормативними документами Міністерства освіти і науки України;



Положенням про Центр професійного розвитку педагогічних працівників;
рішеннями сесій міської ради; іншими нормативно-правовими актами та цим
Статутом.

1.9. Центр здійснює допоміжну діяльність у сфері освіти та інші види
освіти.

1.10. Центр здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».

1.11. Створення та внесення змін, реорганізація та ліквідація Центру
здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку за рішенням
засновника.

1.12. Територія обслуговування Центру - заклади дошкільної, загальної
середньої, позашкільної освіти, комунальна установа
«Інклюзивно-ресурсний центр» Кремінської міської ради Луганської області.

1.13. Місцезнаходження Центру: 92905, Луганська область, м. Кремінна, вул.
Шевченка, 1.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ВИДИ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

2.1. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку,
психологічної підтримки та консультування педагогічних працівників
закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти,
інклюзивно-ресурсного центру (далі – педагогічні працівники) Кремінської
міської територіальної громади.

2.2. Основними завданнями Центру є:

2.2.1.Узагальнення та поширення інформації з питань професійного
розвитку педагогічних працівників;

2.2.2.Координування діяльності професійних спільнот педагогічних
працівників; проведення науково-методичних і педагогічних заходів
(тренінгів, семінарів, майстер-класів, вебінарів тощо), спрямованих на
розвиток особистості педагога шляхом формування і застосування
його компетентностей;

2.2.3.Формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних
програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інших
джерел інформації (веб-ресурси), необхідних для професійного
розвитку педагогічних працівників;

2.2.4.Надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;



2.2.5.Організація і проведення консультування педагогічних
працівників, зокрема з питань:

- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
- проведення супервізії;
- розроблення документів закладу освіти;
- особливостей організації освітнього процесу за різними формами

здобуття освіти, в тому числі з використанням технологій
дистанційного навчання;

- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого,
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів
освіти і нових освітніх технологій.

2.2.6.Взаємодія та співпраця з місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, органами управління освіти,
органами та установами забезпечення якості освіти, закладами освіти,
міжнародними та громадськими організаціями, засобами масової
інформації з питань професійного розвитку педагогічних працівників
та  діяльності Центру.

3. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Управління Центром здійснюють його засновник, орган управління та
директор.

3.2. Засновник Центру:

3.2.1.  затверджує статут, штатний розпис Центру.

3.3. Орган управління:

3.3.1.  затверджує порядок призначення на посаду директора Центру;

3.3.2. затверджує порядок призначення на посаду педагогічних
працівників Центру;

3.3.3. визначає територію обслуговування Центру;

3.3.4. забезпечує утримання та розвиток Центру, створює умови,
необхідні для його належного функціонування;

3.3.5. здійснює управління діяльністю Центру та контроль за
дотриманням вимог законодавства, у тому числі цього Статуту;

3.3.6. організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в
установленому законодавством порядку;

3.3.7.  здійснює інші повноваження, визначені законодавством.



3.4. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор,
який пройшов конкурсний відбір, визнаний переможцем конкурсу та
призначений на посаду відповідно до порядку, затвердженого органом
управління.

3.5. На посаду директора Центру може бути призначено особу, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу
педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або
науково-педагогічної роботи не менше п'яти років, досвід діяльності з
професійного розвитку педагогічних працівників, досвід впровадження
освітніх інновацій, зокрема інформаційно-комунікаційних.

3.6. Директор Центру:

3.6.1. розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження
засновника;

3.6.2. затверджує план діяльності та організовує роботу Центру
відповідно до стратегії розвитку Центру, подає пропозиції засновнику щодо
штатного розпису та кошторису Центру;

3.6.3. призначає на посади, за результатами конкурсу, працівників
Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства,
затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників
Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;

3.6.4. залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань
Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно
до своєї компетенції;

3.6.5. створює належні умови для ефективної роботи працівників
Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівнів;

3.6.6. видає відповідно до компетенції накази, контролює їх
виконання;

3.6.7. розпоряджається в установленому засновником порядку майном
Центру та його коштами, укладає цивільно-правові договори;

3.6.8. забезпечує ефективність використання майна Центру;

3.6.9. забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності
Центру;

3.6.10. діє від імені Центру без довіреності;

3.6.11. може вносити органу управління пропозиції щодо
вдосконалення діяльності Центру;



3.6.12. щорічно подає засновнику письмовий річний звіт про
виконання стратегії розвитку Центру; один раз на три роки звітує перед
засновником про виконання стратегії розвитку Центру.

3.5.13. інші обов’язки директора Центру визначаються законодавством
та посадовою інструкцією.

3.6. Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства здійснюють
засновник центру та орган управління центром.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

4.1. На посаду педагогічних працівників Центру призначаються особа, яка є
громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу
педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або
науково-педагогічної роботи не менше п'яти років; яка пройшла конкурсний
відбір, визнана переможцем конкурсу та призначена на посаду відповідно до
порядку, затвердженого засновником Центру.

4.2. Трудові відносини, права та обов’язки працівників Центру регулюються
чинним законодавством України про працю, умовами контракту або
трудового договору, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими
інструкціями та колективним договором.

4.3. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори
колективу, які скликаються не менше одного разу на рік. Рішення загальних
зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості
присутніх.

4.4. Загальні збори колективу Центру:
4.4.1. заслуховують звіт директора Центру щодо його статутної
діяльності, реалізації стратегії розвитку Центру, дають їй оцінку
шляхом таємного або відкритого голосування;

4.4.2. розглядають питання фінансово-господарської діяльності
Центру;

4.4.3. затверджують основні напрями розвитку і вдосконалення
роботи Центру.

4.5. Постійно діючим колегіальним органом Центру є Рада центру, яку
очолює директор.

4.6. Усі педагогічні працівники Центру зобов’язані брати участь у засіданнях
Ради центру.

4.7.  Рада центру:



4.7.1. розробляє та схвалює стратегію розвитку, план роботи Центру
на навчальний рік;

4.7.2. схвалює правила внутрішнього розпорядку;

4.7.3. формує та затверджує річний план підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та приймає рішення щодо визнання
результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Центру;

4.7.4. приймає рішення щодо участі в дослідницькій,
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з
іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та
юридичними особами, які сприяють розвитку Центру;

4.7.5. розглядає інші питання щодо розвитку Центру.

4.8. Засідання Ради центру є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше двох третин її складу. Рішення Ради центру приймаються простою
більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

4.9. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Ради центру є
визначальним.

4.10. Рішення Ради центру, прийняті в межах її повноважень, вводяться в дію
наказами керівника Центру та є обов’язковими до виконання всіма
працівниками Центру.

5. РЕЖИМ РОБОТИ ЦЕНТРУ
5.1. Центр працює за 40-годинним робочим тижнем.

5.2. Центр працює згідно правил внутрішнього розпорядку.

5.3. Щоденний графік роботи працівників Центру затверджується наказом
директора.

6.  ШТАТНИЙ РОЗПИС, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання доходів
(прибутків) або їх частини для розподілу серед працівників (крім оплати
їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску). Доходи (прибутки)
Центру використовуються виключно для фінансування видатків на
утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності,
визначених його установчими документами.
Центр здійснює наступні види діяльності:

- 85.59 Інші види освіти, н. в. і. у;
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти



6.2. Штатний розпис Центру затверджує засновник відповідно законодавства
та враховуючи обґрунтовані пропозиції директора Центру.

6.3. Штатний розпис передбачає такі посади:
- директор;
- консультанти;
- практичний психолог;
- працівники, які виконують функції з обслуговування.

6.4. За рішенням засновника до штатного розпису Центру можуть вводитися
додаткові посади за рахунок спеціального фонду.

6.5. Майно Центру перебуває у власності Кремінської міської територіальної
громади і перебуває на балансі УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.

6.6. Фінансово-господарська діяльність Центру провадиться відповідно до
законодавства. Джерелами фінансування Центру є кошти засновника,
благодійні внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені
законодавством.

6.7. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку,
визначеному законодавством (крім послуг, що надаються центром для
виконання завдань, визначених цим Положенням та іншими актами
законодавства).

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЦЕНТРУ

7.1. Центр за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може організовувати
та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції,
практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне
стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних
заходах.

7.2. Центр за наявності належної матеріально-технічної та
соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може укладати угоди
про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати
прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми
організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у
встановленому чинним законодавством порядку.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
8.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття,
приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію
або ліквідацію Центру приймається засновником. Припинення діяльності



Центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації,
ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством
порядку.

8.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до
правонаступника, що визначається засновником.

8.3. Центр, що є юридичною особою, вважається реорганізованим
(ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідного
запису в установленому порядку.

8.4. Центр передає активи одній або кільком неприбутковим організаціям
відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення
юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або
перетворення.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Цей Статут є основним документом, який визначає порядок діяльності,
сукупність загальних прав та обов’язків Центру протягом усього періоду
його функціонування.

9.2. Зміни і доповнення в цей Статут вносяться рішенням засновника, та
набирають чинності з моменту їх державної реєстрації відповідно до запису
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань.

9.3. Питання, не врегульовані цим Статутом, вирішуються в порядку,
визначеному чинним законодавством України.

Засновник:
Кремінська міська рада
Код ЄДРПОУ: 21757011,
92900, м. Кремінна, проспект Дружби, 13

Кремінський міський голова Володимир СТРУК




