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I. Загальні положення

1.1 .Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних 
працівників» Славутської міської ради (далі -  Центр) створений на підставі 
рішення Славутської міської ради від 11 вересня 2020 року та знаходиться у 
комунальній власності Славутської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2. Юридична адреса Комунальної установи «Центр професійного 
розвитку педагогічних працівників» Славутської міської ради: 30000 
Хмельницька область, місто Славута, вулиця Соборності, будинок 32.

1.3.Засновником Центру є Славутська міська рада (далі -  Засновник).
1.4.Організаційно - правова форма -  комунальна організація (установа, 

заклад).
1.3. Повне найменування: Комунальна установа «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Славутської міської ради.
Скорочене найменування українською мовою: КУ «ЦПРПП».
1.6.Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне 

забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує 
будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

1.7. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Положенням про центр професійного розвитку 
педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 2020 р. № 672 іншими актами законодавства України, 
рішеннями Славутської міської ради та її виконавчого комітету, 
розпорядженнями міського голови та цим Статутом.

1.8. Центр самостійно здійснює діяльність і приймає рішення в межах 
компетенції, передбаченої чинним законодавством і цим Статутом.

1.9. Центр здійснює свою діяльність у межах території Славутської 
міської об’єднаної територіальної громади.

1.10. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і 
використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 
використання яких не заборонено законодавством.

1.11. Центр є юридичною особою, що утворюється та припиняється 
(реорганізовується, ліквідується) згідно з рішенням Засновника, має печатку і 
штамп встановленого зразка, може мати самостійний баланс, реєстраційні та 
спеціальні рахунки в органах Державного казначейства України.

1.12. Центр є неприбутковою установою та не має на меті отримання

прибутку. ,

II. Мета і завдання Центру

2.1.Центр створений з метою сприяння професійному розвиту 
педагогічних працівників закладів освіти Славутської міської об’єднаної 
територіальної громади (далі -  педагогічні працівники) шляхом



консультативної та інформаційної діяльності відповідно до суспільних потреб 
та засад державної політики у сфері освіти.

2.2.Основними завданнями Центру є:
2..2.1.Узагальнення та поширення інформації з питань професійного 

розвитку педагогічних працівників.
2.2.2. Координація діяльності професійних спільнот педагогічних 

працівників (об'єднання, група тощо).
2.2.3. Формування та оприлюднення на власному веб-сайті бази даних 

програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела 
інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних 
працівників.

2.2.4.Забезпечення надання психологічної підтримки педагогічним 
працівникам.

2.2.5.Організація та проведення консультування педагогічних
працівників з питань:

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

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

-  впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого,
діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і 
нових освітніх технологій.
Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим Статутом та 

іншими актами законодавства.
2.3. Центр проводить діяльність з урахуванням таких принципів, як 

людиноцентризм, демократизм і гуманізм, науковий характер освіти, 
академічна доброчесність та академічна свобода, сприяння навчанню впродовж 
усього життя, мобільність у застосуванні професійних здібностей педагогічних 
працівників.

2.4. Взаємодіє та співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, 
органами та установами забезпечення якості освіти, закладами загальної 
середньої, дошкільної, позашкільної освіти, вищими навчальними .закладами, 
міжнародними та громадськими установами та організаціями, засобами масової 
інформації для виконання завдань Центру.

III. Права та обов’язки
3.1 .Центр має право:
3.1.1. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства.

3.1.2. Набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, 
бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах 'Ь'країни, 
міжнародних та третейських судах.



3.1.3.Вносити пропозиції Засновнику щодо удосконалення діяльності 
Центру.

3.1.4.Залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі науково- 
педагогічних працівників для здійснення професійної підтримки педагогічних 
працівників, підвищення їх кваліфікації.

3.2.3 метою якісного виконання покладених завдань Центр зобов’язаний 
створювати належні умови для високопродуктивної праці працівників Центру, 
забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони 
праці, техніки безпеки, соціального страхування.

IV. Управління діяльністю Центром

4.1. Управління Центром здійснюють його засновник -  Славутська міська 
рада та директор Центру.

4.2.Засновник;
4.2.1. Приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію 

Центру.
4.2.2. Розробляє та затверджує установчі документи Центру відповідно до 

вимог законодавства.
4.2.3. Визначає територію обслуговування Центру.
4.2.4. Встановлює граничну чисельність працівників Центру. Затверджує 

та змінює структуру, штатний розпис, стратегію розвитку Центру.
4.2.5.Затверджує порядок проведення конкурсу на зайняття посад 

директора та педагогічних працівників Центру.
4.2.6.Призначає на посаду директора Центру, затверджує його посадову 

інструкцію за результатами конкурсу та звільняє його з посади.
4.2.6.Заслуховує річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.
4.2.7.3абезпечує створення матеріально -  технічних умов, необхідних для 

функціонування Центру.
4.2.8.3дійснює контроль за дотриманням Центром вимог законодавства.
4.2.9.Організовує розгляд звернень щодо діяльності Центру в 

установленому законодавством порядку.
4.2.10.Приймає рішення про спільну діяльність із територіальними 

громадами відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних 
громад».

4.2.11.Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
4.3. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор, 

який призначається на посаду Засновником за результатами конкурсу та 
звільняється ним з посади.

4.4. Директор Центру: ,
4.4.1.Розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження 

Засновнику.
4.4.2.Затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу 

відповідно до стратегії розвитку Центру.
4.4.3.Подає Засновнику пропозиції шодо штатного розпису та кошторису 

Центру.



4.4.4.Призначає на посаду працівників Центру, звільняє їх із займаної 
посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції 
працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них 
дисциплінарні стягнення.

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

4.4.6. Створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, 
підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня.

4.4.7. Видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання.
4.4.8. Використовує в установленому засновником порядку майно Центру 

та його кошти, укладає цивільно-правові договори.
4.4.9.Забезпечує ефективність використання майна Центру.
4.4.10.Забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності 

Центру.
4.4.11. Діє від імені Центру без довіреності та представляє Центр у 

відносинах з іншими особами.
4.4.12. Може вносити Засновнику Центру пропозиції шодо вдосконалення 

діяльності Центру.
4.4.13. Подає Засновнику Центру річний звіт про виконання стратегії 

розвитку Центру.
4.4.14. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із 

законодавством.

V. Кадрове забезпечення Центру

5.1. Посади директора та фахівців Центру прирівнюються до посад 
педагогічних працівників згідно з переліком педагогічних посад.

5.2. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також 
найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з 
обслуговування, визначаються Засновником Центру.

5.3. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру 
призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною 
мовою, мають вишу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж 
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які 
пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до 
порядку, затвердженого Засновником Центру.

5.4. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом 
укладення цивільно-правових угод для здійснення професійної підтримки 
педагогічних працівників, підвишення їх кваліфікації.

5.5. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 
Центру регулюються колективним договором.

5.6. Працівники Центру провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 
колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

5.7. ГІрацівники Центру мають право:



5.7.1. На вільний вибір педагогічно-доцільних форм, методів і засобів 
роботи з педагогічними кадрами.

5.7.2. На підвищення кваліфікації, участь у діяльності професійних 
спільнот.

5.7.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Центру.
5.7.4. На соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до чинного 

законодавства.
5.7.5. Брати участь у роботі органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади.
5.7.6.Об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань 

громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
5.8. Працівники Центру зобов’язані:
5.8.1. Виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку.
5.8.2. Виконувати накази, доручення та розпорядження директора Центру.
5.8.3. Дотримуватися етики і норм загальнолюдської моралі.
5.9. Працівники Центру несуть відповідальність за збереження майна 

Центру.
5.10. Атестація працівників Центру здійснюється відповідно до Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 
Міністерством освіти і науки України.

5.11.3а невиконання педагогічними працівниками своїх обов’язків, вони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

5.12.Педагогічні працівники мають також інші права та обов'язки, 
передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором, 
цим Статутом та установчими документами Центру.

VI. Фінансово-господарська діяльність Центру
6.1. Фінансування Центру здійснюється його Засновником відповідно до 

законодавства.
6.2. Джерелами фінансування Центру є кошти Засновника, благодійні 

внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені 
законодавством.

6.3. Матеріально-технічну базу Центру складає майно, вартість якого 
відображена у балансі.

6.4. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного 
управління та не може бути вилучене, крім випадків, визначених 
законодавством.

6.5. Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до 
бюджетного законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно- 
правових актів.

6.6. Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, 
визначеному законодавством (крім послуг, шо надаються центром для 
виконання завдань, визначених Положенням про центр професійного розвитку



педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 липня 2020 р. № 672 та іншими актами законодавства).

6.7. Бухгалтерський облік та фінансова звітність у Центрі здійснюється 
централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету 
Славутської міської ради.

6.8. Керівнйцтво Центру несе відповідальність перед Засновником та 
перед іншими органами за достовірність та своєчасність подання фінансової та 
іншої звітності.

VII. Припинення діяльності Центру
7.1. 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.

7.2. ПІД час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до 
правонаступника, що визначається Засновником.

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

7.4. У разі ліквідації Центру, як неприбуткової організації, його активи за 
рішенням Засновника повинні бути передані одній або кільком неприбутковим 
організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше 
не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової 
організації.

VIII. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1.Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням 
Засновника та викладаються у новій редакції.

8.2.Питання, не врегульовані Статутом, регулюються відповідними 
актами чинного законодавства України.

Директор



Додоток №3
До рішення Славутської міської ради 
від 11 вересня 2020р.
№ 27-55/2020

ШТАТНИЙ РОЗПИС 
Комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
вводиться в дію з 1 листопада 2020 р.
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Додаток 2
до рішення Славутської міської ради 
від 11 вересня 2020 року 
№ 27-55/2020

Структура
Комунальної установи

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 
Славутської міської ради
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Секретар міської ради С.В. Медведєва
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ької ради
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