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I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр професшного розвитку педагопчних пращвниюв
ЛохвицькоТ мюькоТ ради (дал 1 - Центр) е установою, що забезпечуе
професшну шдтримку педагопчних пращвниюв закладгв дошюльноТ,
позашюльно'Т, загально'Т середньоТ осв 1ти, шклюзивно-ресурсного центру
дал1 - педагопчш пращвники), розташованих на територи його
оослуговування, визначено'Т його засновником - Лохвицькою мюькою радою,
сприяе Тхньому професшному розвитку та визначае його траекторш,
здшснюе суперв131ю та надае всеб1чну консультативну допомогу
педагопчним пращвникам з питань осв1ти та особливостей орган 1зац 11
ОСВ1ТНЬОГО процесу.
1.2. Засновником Центру е Лохвицька М1ська рада. Центр ш дзвш ш й та
пиконтрольний Лохвицьюй м1ськ1й рад1 (дал1 Засновник) та
пипорядкований за в 1домчою напежн1стю В1дд 1лу освгти виконавчого
хом 1тету Лохвицько 1 М1СБК01 ради. Статут Центру затверджуеться
Засновником.
1.3. Центр у сво 1Й д1яльност1 керуеться Конститущею УкраТни,
Законами Украши «Про осв 1ту», «Про повну загальну середню осв1ту», «Про
дошк1Льну осв 1ту», «Про позашк1льну осв 1ту», 1ншими актами законодавства
та Положениям про центр професшного розвитку педагопчних пращвниюв,
затвердженим постановою Кабшету Мшютр1в УкраТни В1Д 29 липня 2020 р.
№ 672.
1.4. Центр е юридичною особою, що утворюеться як бюджетна
установа.
Центр проводить свою д1яльшсть у межах територи обслуговування,
що визначаеться його засновником.
1.5. Центр мае гербову печатку, штамп, бланки 31 сво'Тм найменуванням
та 1шш рекв1зити.
1.6. За класифшащею оргашзацшно-правових форм господарювання
” е:-:тр е комунальною оргашзащею (установа, заклад).
1.7. Найменування юридично’Тособи:
повне найменування: Центр професшного розвитку педагопчних
пращвниюв ЛохвицькоТ м1сько‘Тради;
скорочене найменування: ЦПРПП ЛМР.
1.8. М1сцезнаходження Центру: 37200, Укра'Тна, Полтавська область,
Лохвицький район, М1СТО Лохвиця, вулиця Геро'Тв Укра'Тни, будинок 2.
II. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
2.1. Основними завданнями центру е сприяння професшному розвитку
педагог1чних прац 1вниюв, Тх психолог 1чна пщтримка та консультування.
2.2. Центр в 1дпов 1дно до покладених на нього завдань:
1)
узагальнюе та поширюе 1нформац1Ю з питань професшного розвитку
педагопчних пращвниюв;
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2) координуе Д1яльшсть професшних спшьнот
педагопчних
пращвниюв;
3) формуе та оприлюднюе на власному вебсайп бази даних програм
пщвищення квагпфжацп педагопчних пращвниюв, шпп джерела шформацп
(веб-ресурси), необхщш для професшного розвитку педагопчних
пращвниюв;
4) забезпечуе надання психолопчно 1 шдтримки
педагопчним
пращвникам;
5) оргашзовуе та проводить консультування педагопчних пращвниюв,
зокрема з питань:
планування та визначення траекторп Тх професшного розвитку;
проведения суперв1зп;
розроблення документ 1в закладу освгги;
особливостей оргашзацп осв 1тнього процесу за р1зними формами
злобуття осв 1ти, у тому числ 1 з використанням технолопй дистанц1йного
навчання;
впровадження
компетентнюного,
особист1сно
ор1ентованого,
Л1ЯЛЬН1СНОГО, 1НКЛЮЗИВНОГО П1ДХОД1В ДО НаВЧаННЯ ЗДОбувач1в ОСВ1ТИ 1 н ов и х
ОСВ1ТН1Х технолопй.

Центри не можуть виконувати завдання, не передбачеш Положениям
про центр профес1йного розвитку педагопчних пращвниюв, затвердженим
постановою Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 29 липня 2020 р. № 672, та
1ншими актами законодавства.

Ш. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
3.1. Центр мае право:
3.1.1. визначати змют та напрями свое‘1 д1яльност1 з урахуванням
державних норм 1 стандарт1в;
3.1.2. звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до
центральних та мюцевих оргашв виконавчо'1 влади, орган 1в м1сцевого
самоврядування, оргашв управлшня освгтою, заклад 1в та установ осв 1ти, а
також шдприемств та орган1зац1й, незалежно вщ форм власносгп та
п 1дпорядкування, для отримання шформацп та матер1ал1в, необх 1дних для
виконання покладених на центр завдань;
3.1.3. вносити пропозицп Засновнику, вщдшу осв 1Ти виконавчого
ком1тету Лохвицько 1 м1сько1 ради щодо удосконалення д1яльност1 Центру та
перспектив його розвитку;
3.1.4. укладати угоди з шдприемствами, установами, оргашзащями
незалежно в1д форм власност 1 та пщпорядкування, а також з ф1зичними
особами в 1дпов 1дно до законодавства, в межах своУх повноважень без
фшансових зобов’язань;
3.1.5.
зд1Йснювати
забезпечення роботи Центру;
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Д1яльшсть

щодо

матер1ально-техн1чного

3.1.6. направляти пращвниюв Центру в заклади осв1ти та установи,
розташовак! на територй’ його обслуговування, з метою вивчення досвщу
роботи п ед а го п ч н и х пращвниюв, здшснення експериментально ‘1 роботи,
надання консультативно!' допомоги та психолопчно 1 шдтримки;
3.1.7. здшснювати видавничу д1яльшсть, випуск навчально-методично ’1
л1тератури. експрес шформацш тощо;
3.1.8. здшснювати шип види д1яльносй, що не суперечать чинному
законодавству.
3.2. Центр у свош д1яльност1 зобов’язаний:
3.2.1. неухильно дотримуватися чинного законодавства УкраТни;
3.2.2. дотримуватися вимог та положень основних законодавчих та
нормативно-правових докуменпв у галуз 1 освгги;
3.2.3. забезпечувати професшну шдтримку педагопчних пращвниюв
заклад1в осв1ти та установ у межах територи обслуговування, сприяти
ТхНЬОМу ПрофеС1ЙНОМу рОЗВИТКОВ1, заохочувати 1ННОВаЦ1ЙНу Д1ЯЛЬН1СТЬ
педагог1в, надавати всеб1чну консультативну допомогу педагопчним
прац1вникам з питань освгги та особливостей орган1заци осв1тнього процесу.

IV. УПРАВЛ1ННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ
4.1. Управл 1ння Центром у межах повноважень, визначених законами
та цим Статутом, здшснюють:
- засновник - Лохвицька м1ська рада;
- уповноважений орган управл1ння Центром - в1дщл осв 1ти
виконавчого ком 1тету ЛохвицькоУ м 1сько 1 ради (дал 1 - вщщл осв1ти);
- директор Центру.
4.2. Засновник Центру:
- ухвалюе р1шення про створення, реорган1зац1ю, перейменування та
лшвщащю Центру;
- затверджуе статут Центру, змши до нього;
- затверджуе штатний розпис Центру.
4.3. Вщдш освгги як уповноважений орган засновника зд 1Йснюе
управл 1ння Центром в межах сво’1х повноважень:
4.3.1. затверджуе стратепю розвитку Центру, кошторис та режим
роботи;
4.3.2. оргашзовуе та проводить конкурси на зайняття посади директора
та педагопчних пращвниюв Центру;
4.3.3. визначае територ!ю обслуговування Центру, забезпечуе його
утримання та розвиток, створюе умови, необхщш для надежного
функщонування;
4.3.4. зд1йснюе управлгння Д1яльн1стю Центру та контроль
дотриманням вимог законодавства, у тому числ1 Статуту;
4.3.5. зд1йснюе 1НШ1 повноваження, визначен! законодавством.
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4.4. Безпосередне кер 1вництво д1яльшстю Центру здшснюе його
директор, який призначаеться на посаду в 1ддшом осв!ти за результатами
конкурсу шляхом укладення з ним строкового трудового договору
(контракту та звоьняеться ним з посади.
4.5. Директор Центру:
4.4.1. розробляе стратепю розвитку Центру та подае на затвердження
В1ДД1ЛУ ОСВ1ТИ:

4.4.2. затверджуе план д1яльност1 Центру та оргашзовуе його роботу
В1ДПОВ1ДНО до стратеги розвитку Центру, подае засновнику пропозицп щодо
штатного розпису Центру, а в1ддшу осв1ти - пропозицп щодо кошторису
Центру;
4.4.3. призначае на посаду пращвниюв Центру, звшьняе Тх 13 займано'Т
посади в1дпов 1дно до законодавства, затверджуе посадов 1 шструкци
пращвниюв Центру, заохочуе пращвниюв Центру 1 накладае на них
дисциплшарш стягнення;
4.4.4. залучае юридичних та ф1зичних ос1б до виконання завдань
Центру шляхом укладення з ними цившьно-правових договор 1в вщповщно до
своеТ компетенцп;
4.4.5. створюе належш умови для ефективноТ роботи пращвниюв
Центру, пивищення ’Тх фахового 1 квал1ф1кащйного р 1вня;
4.4.6. видае в1дпов1дно до компетенцп накази, контролюе IX виконання;
4.4.7. використовуе в установленому Засновником порядку майно
Центру та його кошти, укладае цившьно-правов 1 договори;
4.4.8. забезпечуе ефектившсть використання майна Центру;
4.4.9. забезпечуе охорону прац1, дотримання законност 1 у д 1яльност 1
Центру:
4.4.10. Д1е В1Д 1меш Центру без дов1реносп;
4.4.11. може вносити засновнику Центру пропозицп щодо
вдосконалення д 1яльност 1 Центру;
4.4.12. подае вщцшу осв 1ти Центру р1чний ЗВ1Т про виконання стратеги
розвитку Центру.
Обов'язки директора та 1нших пращвниюв Центру визначаються
законодавством, Тх посадовими шструкщями.
4.5. Штатний розпис Центру затверджуе його засновник вщповщно до
законодавства. Штатний розпис передбачае посади консультанта, психолога,
бухгалтера, пращвниюв, яю виконують функци з обслуговування. Кшьюсть
посад консультант 1в, психолопв, бухгалтер1в, а також найменування та
юльюсть посад пращвниюв, яю виконують функци з обслуговування,
визначаються засновником Центру. За р1шенням засновника до штатного
розпису Центру можуть вводитися додатков 1 посади за рахунок спещального
фонду.
4.6. На посади директора, шших педагопчних пращвниюв Центру
призначаються особи, яю е громадянами УкраТни, вшьно волод1ють
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д е р г а н о ю мовою, мають вишу педагопчну осв1ту ступеня не нижче
маг. :т г ^ стаж педагопчноТ та/або науково-педагопчно '1 роботи не менш як
п'ять ро «ав та яю пройшли конкурсний в1дб1р 1 визнаш переможцями
кон -- г : Е'лповщно до порядку, затвердженого засновником Центру.

\ ФШАНСУВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДШЛЬШСТЮ ЦЕНТРУ
5.1. Фшансування Центру здшснюеться Засновником вщповщно до
закоеодазства.
5 1 '•'з.тер1ально-техн1чну базу Центру складае майно, вартють якого
в1досс1:?гна у балансь Майно. закр1плене за Центром, належить йому на
прав: : негативного управлшня та не може бути вилучене, кр1м випадюв,
визнач г н:•: иконодавством.
5.5.
Ф:нансово-господарська д1яльшсть Центру провадиться в1дповщно
до законодавства. Джерелами фшансування Центру е кошти засновника та
шш 1 джерела. не заборонеш законодавством.
Центр може надавати платш осв!тн 1 та шип послуги у порядку,
визначеному законодавством (кр1м послуг, що надаються центром для
виконання завдань, визначених цим Статутом та шшими актами
законодавства).
5.4.
Контроль за дотриманням Центром вимог законодавства, зокрема
цього Статут>‘. здшснюють засновник Центру та його уповноважений орган В1ДД1Л осв 1ти виконавчого ком 1тету Лохвицько 1 шськоТ ради.
М. РЕОРГАН13АЦ1Я АБО Л1КВ1ДАЦ1Я ЦЕНТРУ
6.1. Припинення д1яльност1 Центру здшснюеться шляхом його
реорган1зац11 (злиття, приеднання. под1лу, перетворення) або лквщ ацп.
Р1шення про реорган 1зац 1ю або лжвщашю Центру приймаеться засновником.
Припинення д1яльност1 Центру зд1йснюеться ком1С1ею з припинення
3 реоргаН13аци, Л1КВ1ДаЦ1ЙНОЮ КОМ1С1СЮ), утвореною
в
установленому законодавством порядку.
6.1. Пщ час реорган 1зацп Центру його права та обов’язки переходять до
правонаступника, що визначаеться Засновником.
6.3.
Центр вважаеться реоргашзованим (лшвщованим) з дня внесения
до Сдиного державного реестру юридичних ос1б, ф1зичних ос1б-п1дприемц1в
та фомадських формувань вщповщного запису в установленому порядку.
(КОМ1С1СЮ

VII. ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Цей Статут набирае чинност 1 з моменту його державно '1 реестрацп
в 1дпов 1дно до чинного законодавства Украши.
7.2. Внесения змш до Статуту оформляеться шляхом викладення його в
нов 1Й редакцп.
Мюький голова
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