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вчання, та при необхідності, за індивідуальною формою, а працездатного населення за денною , 
вечірньою, очно -  заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без від
риву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

2.8.Навчальний час слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого 
для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:
- академічна година тривалістю 45 хвилин;
- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;
- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;
- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;
- при виробничому навчанні, в період проходження виробничої практики, навчальний 

час встановлюється до 40 годин, якщо інший режим не встановлено на підприємстві, устано
ві чи організації або обмеження не передбачено для працівників відповідного віку, професії 
чи виробництва.

2.9. Навчальні групи у Центрі комплектуються в кількості від 7 до 30 осіб, виробниче 
навчання проводиться в групах чисельністю 7-15 осіб, відповідно до Положення про порядок 
надання Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

У разі організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
робітників за угодами з юридичними і фізичними особами Центр може за погодженням із 
замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність слухачів у навчальних групах ни
жчу за нормативну.

2.10. Визначення навчальних досягнень слухачів Центру здійснюється за діючими 
критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень слухачів у загальноосвітніх 
і професійно-технічних навчальних закладах та заносяться до журналів теоретичного та ви
робничого навчання.

2.11. Перелік форм, контролю знань, умінь і навичок слухачів та критерії їх кваліфі
каційної атестації встановлюються робочими навчальними планами.

З метою визначення рівня професійної підготовленості слухачів на окремих етапах 
професійного навчання проводиться кваліфікаційна атестація, за наслідками якої може при
своюватися відповідна робітнича кваліфікація (розряд, категорія).

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але за результа
тами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну кваліфікацію, мають право на 
достроковий випуск і одержання свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфі
кації встановленого зразка.

2.12. Навчання у Центрі завершується державною кваліфікаційною атестацією. Дер
жавна кваліфікаційна атестація та присвоєння кваліфікації здійснюється відповідно до По
ложення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 03.06.99 № 956, та Положення про порядок кваліфікаційної атестації 
та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затверджено
го спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства 
освіти і науки України від 31.12.98 № 201/469, зареєстрованого у Міністерстві юстиції Укра
їни 01.03.99 за №124/3417.

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються слухачі, які закінчи
ли повний курс навчання і мають навчальні досягнення не нижче 4 балів з професійно- 
практичної підготовки та усіх навчальних предметів, що входять у додаток до свідоцтва ква
ліфікованого робітника.

2.13. Особам, які завершили навчання на другому чи третьому ступенях професійно- 
технічної освіти, успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо- 
кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду 
(категорії) та за умови закінчення навчання на третьому ступені професійно -  технічної
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4.5. До виробничого навчання на підприємстві, установі, організації залучаються ква
ліфіковані робітники, які мають високі виробничі показники, відповідну професійну та по
вну загальну середню освіту.

4.6. До професійного навчання безробітних за професіями, які сприяють відродженню 
народних промислів та ремесел, можуть залучатися висококваліфіковані робітники і на
родні умільці з погодинною оплатою праці згідно з чинним законодавством.

4.7. Навчання на третьому ступені у Центрі здійснюють, як правило, викладачі першої 
та вищої категорії, старші викладачі, викладачі-методисти, майстри виробничого навчання 
першої категорії.

4.8. Для визначення відповідності педагогічних працівників Центру займаним поса
дам, рівня їх кваліфікації проводиться атестація в порядку, визначеному Типовим положен
ням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства 
освіти України від 20.08.93 № 310 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
02.12.93 за№  176.

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному працівникові 
відповідної категорії, педагогічного звання або звільнення його з роботи у порядку, передба
ченому законодавством України.

4.9. Педагогічні працівники Центру мають право на:
- належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, кінцевих резуль

татів та законодавства України;
- щорічну основну відпустку тривалістю не менше 42 календарних днів у порядку, за

твердженому Кабінетом Міністрів України;
- пенсію за вислугу років при наявності стажу безперервної педагогічної роботи не 

менше ніж 25 років;
- матеріальне, медичне та соціальне забезпечення відповідно до встановлених норм і

пільг;
- користування навчально-виробничою, побутовою базою Центру відповідно до його 

призначення;
- підвищення кваліфікації;
- захист професійної честі та гідності;
- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань діяльності 

Центру, а також його структурних підрозділів і внесення пропозицій адміністрації Центру.
4.10. Працівники Центру зобов'язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну куль-

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загаль
нолюдської моралі;

- сприяти зростанню престижу Центру;
- дбайливо ставитись до майна Центру;
- дотримуватись технологічної дисципліни, вимог охорони праці та виробничої сані

тарії;
- виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього трудового розпорядку.
4.11. Приймає на роботу та звільняє з роботи педагогічних працівників Центру дирек

тор Центру. Працівники Центру працевлаштовуються шляхом укладання з ними трудової 
угоди або контракту, згідно із законодавством України.

На посади педагогічних працівників у Центрі можуть призначатися особи, які мають 
відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, моральні якості і фізичний 
стан яких дають змогу виконувати обов'язки педагогічним працівникам, а також фахівці ви
робництва, сфери послуг, які мають відповідну вищу освіту.

Педагогічний, адміністративно-господарський, навчально-допоміжний, обслуговую
чий персонал приймається на роботу та звільняється директором Центру, шляхом укладання

туру;
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з ними трудової угоди або контракту згідно з чинним законодавством України.
4.12. Педагогічні працівники Центру несуть дисциплінарну, адміністративну, кримі

нальну відповідальність відповідно до законодавства України.

5. Управління Центром

5.1. Управління Центром здійснює Державний центр зайнятості Міністерства праці та 
соціальної політики України через Сумський обласний центр зайнятості.

Центр виконує рішення Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та 
соціальної політики України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, що 
не суперечать законодавству України та в межах їх повноважень.

5.2. Керівництво діяльністю Центру здійснює директор, що призначається на посаду 
на конкурсній основі Сумським обласним центром зайнятості за погодженням Державного 
центру зайнятості, шляхом укладення з ним контракту, з числа осіб, що мають вищу освіту і 
досвід керівної роботи не менше 5 років.

Призначення директора на посаду та звільнення з неї здійснюється відповідно до за
конодавства України.

5.3. Директор Центру:
- діє від імені Центру, представляє його в усіх установах, організаціях і підприємст

вах, відкриває в банках рахунки;
- створює необхідні умови для творчої роботи педагогічних працівників і слухачів, 

використання і впровадження ними прогресивних форм і методів професійного навчання, 
проведення педагогічних експериментів;

- вирішує питання фінансово-господарського, та інших видів діяльності Центру за ви
нятком тих, котрі віднесені статутом до компетенції органу управління майном чи інших ор
ганів управління;

- здійснює загальне керівництво роботою навчальних відділень та інших структурних 
підрозділів;

- організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення необхідних умов під
готовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації викладачів і фахівців;

- підбирає керівні, педагогічні й інші кадри, затверджує відповідно до кваліфікацій
них характеристик посадові інструкції, формує педагогічний колектив, приймає на роботу і 
звільняє з роботи співробітників Центру, несе відповідальність за правильне оформлення, 
ведення і збереження трудових книжок;

- установлює премії, надбавки та доплати до посадових окладів і ставок заробітної 
плати працівників за конкретні результати праці, надає їм матеріальну допомогу. Преміює 
працівників Центру, за погодженням з Сумським обласним центром зайнятості;

- несе повну відповідальність за стан діяльності Центру, ефективність використання і 
збереження переданого в користування державного майна;

- розпоряджується коштами в межах затверджених кошторисів, несе відповідальність 
за дотримання штатно-фінансової дисципліни, розробляє в межах наявного фонду заробітної 
плати штатний розпис та чисельність працівників Центру;

- укладає договори (крім договорів зазначених у п. 1.13 цього статуту), видає дору
чення, відкриває в установах банків розрахунковий і інший рахунки, діє без доручення від 
імені Центру і представляє його в усіх установах, організаціях і підприємствах;

- видає в межах своєї компетенції накази і розпорядження, обов'язкові для усіх пра
цівників та слухачів Центру, заохочує працівників і слухачів та застосовує до них передбаче
ні законодавством стягнення;

- є уповноваженим засновника і забезпечує створення здорових і безпечних умов пра
ці працівникам і слухачам Центру, забезпечує виконання Закону України «Про охорону пра-



т
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6. Фінансування та матеріально-технічна база Центру

6.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Центру визнача
ються Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України за 
поданням Сумського обласного центру зайнятості.

Фінансування професійно-технічної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфі
кації безробітних громадян, соціальний захист слухачів та педагогічних працівників у 
Центрі, у межах обсягів замовлення Державного центру зайнятості, Сумського обласного 
центру зайнятості, інших регіональних центрів зайнятості, здійснюється за рахунок коштів 
Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, від
повідно до кошторису видатків в межах коштів передбачених на професійну підготовку, пе
репідготовку та підвищення кваліфікації безробітних.

6.2. Джерелами фінансування Центру є:
- кошти Фонду на організацію та проведення професійної підготовки, перепідготовки 

та підвищення кваліфікації безробітних;
- кошти, одержані за професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфі

кації працівників інших підприємств, установ, організацій та приватних осіб відповідно до 
укладених договорів;

- доходи від реалізації продукції, виготовленої у навчальних майстернях в період на
вчання;

- добровільні грошові внески, одержані від підприємств, установ, організацій, окре
мих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- інші кошти, що отримані Центром за надання платних послуг, перелік яких затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку плат
них послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами сис
теми освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”.

Доходи, одержані від надання цих послуг, спрямовуються на відшкодування витрат, 
пов’язаних з наданням цих послуг, сплату податків, обов’язкових до чинного законодавства 
внесків, відрахувань, зборів, платежів.

6.3. Перелік видатків, пов’язаних із професійним навчанням безробітних, у тому числі 
у навчальних закладах державної служби зайнятості, які фінансуються за рахунок коштів 
Фонду, визначається правлінням Фонду.

6.4. Фінансування професійного навчання інвалідів, зареєстрованих в установленому 
порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не ма
ють права на допомогу по безробіттю, здійснюється відповідно до Порядку проведення 
професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки інвалідів, зареєстрова
них у державній службі зайнятості, за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1836.

6.5. Центр є неприбутковою організацією.
6.6. Кошти Центру, одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаче

ної цим Статутом, не вважаються прибутком і не оподатковуються. Від оподаткування звіль
няються доходи Центру, отримані від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт, 
падання послуг), пов'язані з їх основною, статутною діяльністю.

6.7. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у ви
гляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних 
осіб, у тому числі нерезидентів, метою якого не є одержання прибутку, для здійснення освітньої, 
оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

6.8. Обсяги фінансування Центру не можуть зменшуватися або припинятися за наяв
ності інших джерел фінансування.

6.9. Невикористані в поточному році кошти, зазначені в п.6.2 цього Статуту, не можуть 
бути вилучені з рахунку Центру, крім випадків, передбачених законодавством України.
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6.10. Кошти, що залишаються в Центрі ішкористовується на виконання його статут
них завдань.

6.11. Навчально-виробнича база Центру включає передані в оперативне управління, 
власні та орендовані навчальні аудиторії, обладнані для проведення теоретичних і практич
них занять відповідно до безпечних і здорових умов праці і навчання.

Центр у своєму складі може мати бібліотеки, навчально-виробничі майстерні, вироб
ничі структури, призначені для проходження слухачами виробничого навчання, гуртожитки 
(орендовані гуртожитки), заклади громадського харчування, видавництво й інші підрозділи, 
діяльність яких не заборонена законодавством.

6.12. Для забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
робітничих кадрів Центр має:

- навчальні корпуси, де знаходяться навчальні кабінети та лабораторії, обладнані відповід
ними засобами навчання;

- навчально-виробничі майстерні, обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, 
машинами та іншими засобами навчання;

- гуртожитки, обладнані відповідно до діючих нормативів та санітарних норм.
При необхідності, для забезпечення навчального процесу, Центр має право орендува

ти, а також використовувати на безоплатній основі матеріально-технічну базу підприємств, 
організацій, навчальних закладів та інших установ.

6 . 1 3 .  Центр має право, за згодою Сумського обласного центру зайнятості, виступа
ти замовником при укладанні договорів на проектно - вишукувальні роботи, будівництво на
вчально -  виробничих, побутових та культурно - освітніх корпусів необхідних для виконан
ня своїх статутних завдань, проведення реконструкції та будівельно -  ремонтних робіт іс
нуючого майна яке знаходиться в його оперативному управлінні. Приймати виконані проек
тно - кошторисні та будівельно - монтажні роботи, здійснювати розрахунки згідно догово
рів підряду.

6.14. Центр, за погодженням з Державним центром зайнятості та Сумським обласним 
цен тром зайнятості, має право створювати навчальні відділення інші підрозділи з метою на
ближення навчання до місця проживання слухачів як у Сумському регіоні, так і в інших регі
онах.

6.15. Загальне керівництво навчальними відділеннями, іншими підрозділами здійснює 
директор Центру.

6.16. Підприємства, установи, організації, приватні особи -  замовники підготовки 
кваліфікованих робітників мають право відповідно до укладених угод перераховувати кошти 
па зміцнення навчально-виробничої бази Центру, безоплатно передавати для навчальних ці
лей Центру приміщення, споруди, обладнання, техніку, інструменти, матеріали, енергоносії, 
науково-технічну інформацію, нові технології виробництва тощо, подавати консультаційну 
технічну і технологічну допомогу.

6.17. Навчально-виробничі, побутові, культурно-освітні та інші будівлі та споруди, 
комунікації, обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно Центру є дер
жавною власністю і передано в оперативне управління Центру. Реалізація зазначених пов
новажень здійснюється у межах, встановлених Господарським кодексом України та інши
ми законами.

6. 18. Джерелами формування майна Центру є капітальні вкладення, спрямовані на 
створення і відновлення основних фондів, джерелом фінансування яких є кошти Фонду.

6.19. Функції управління майном, закріпленим за Центром, контроль за ефективністю його 
використання і збереження здійснює Міністерство праці та соціальної політики України та Держа
вного центру зайнятості.

6.20. Центр несе відповідальність перед Міністерством праці та соціальної політики Украї
ни та Державним центром зайнятості, Сумським обласним центром зайнятості за збереження та 
використання за призначенням закріпленого за ним майна.






