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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут розроблений відповідно до чинного законодавства
України і є документом, який регламентує діяльність Вінницького обласного
навчально-курсового комбінату аграрної освіти (далі - комбінат).
1.2.
Найменування комбінату:
повне - ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ АГРАРНОЇ ОСВІТИ;
скорочене - ВІННИЦЬКИЙ ОНКК.
1.3.
Комбінат є комунальним професійно-технічним навчальним
закладом першого атестаційного рівня, який здійснює курсове професійнотехнічне навчання, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
робітничих кадрів для сільськогосподарських підприємств і фермерських
господарств за державним замовленням, договорами з підпри-ємствами,
установами, організаціями, державною службою зайнятості населення
Вінницької області, фізичними особами.
1.4. Комбінат
створений
Держкомсільгосптехнікою
(наказ
Українського об'єднання Ради Міністрів УРСР "Укрсільгосптехніка" від 22
листопада 1972 року №471).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.1991 р.
№311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною
(республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних
одиниць ( комунальною власністю)" та рішення 10 сесії Вінницької обласної
Ради народних депутатів 21 скликання від 30.10.1992 р. "Про перелік об'єктів
комунальної власності обласної Ради народних депутатів , що передаються до
управління обласної державної адміністрації , розмежування майнових
інтересів між суб'єктами власності" комбінат віднесено до об'єктів обласної
комунальної власності.
Комбінат є об'єктом права спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Вінницької області, управління яким здійснює Вінницька обласна
Рада (надалі - Орган управління майном).
1.5. Комбінат є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має
самостійний баланс, поточні рахунки в органах Державного казначейства та
установах банків, круглу печатку із зображенням Державного Герба України і
своїм найменуванням, штамп і діє на підставі Статуту.
1.6. Комбінат здійснює свою діяльність відповідно до Конституції
України, законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту",
Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. №1240 зі змінами і
доповненнями, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у
професійно-технічних
навчальних
закладах,
затвердженого
наказом
Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 р. №419 та зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 15.06.2006 року за №711/12585 із змінами і
доповненнями,
Державного
стандарту
професійно-технічної
освіти,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002
року №1135 та державним класифікатором професій ДК 003-95, інших

законодавчих та нормативно-правових актів, рішень органу управління
майном, а також державних стандартів освіти та цього Статуту.
1.7. Комбінат діє за умови наявності матеріально-технічної, виробничої,
навчально-методичної бази, педагогічних кадрів та одержання ліцензії на
провадження діяльності, пов'язаної з наданням послуг на професійно-технічне
навчання, яка видається в порядку, передбаченому законодавством.
1.8. Комбінат може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та
особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем
в судах загальної юрисдикції, адміністративних, господарських судах,
Департаменті державної виконавчої служби Міністерства юстиції України та
перед фізичними особами з питань, пов'язаних з діяльністю комбінату.
Комбінат не відповідає за зобов'язаннями Органу управління майном, а
Орган управління майном не відповідає за зобов'язаннями комбінату.
1.9. Комбінат несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах
майна, на яке, відповідно до чинного законодавства, може бути звернено
стягнення.
1.10. Комбінат за погодженням з Органом управління майном може
утворювати, в установленому законодавством порядку, разом з іншими
навчальними закладами, науковими установами, а також підприємствами
навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань із
збереженням статусу юридичної особи.
1.11. Місцезнаходження: вул. Б. Хмельницького, 97, селище міського типу
Літин, Вінницька область, 22300.
1.12. До складу комбінату входять структурні підрозділи- навчальні класи,
які розміщенні в Бершадському, Вінницькому, Гайсинському, Жмеринському,
Іллінецькому,
Калинівському,
Крижопільському,
Козятинському,
Липовецькому,
Могилів-Подільському,
Мурованокуриловецькому,
Немирівському,
Оратівському,
Томашпільському,
Тростянецькому,
Тульчинському, Хмільницькому, Шаргородському, Ямпільському районах
області.
1.13. Навчальні класи діють на підставі Положення розробленого і
затвердженого в порядку встановленому законодавством.
1.14. Мова навчання в комбінаті визначається Конституцією України,
Законами України "Про мови в Україні" та “Про засади державної мовної
політики”.

2. ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМБІНАТУ
2.1.Головними завданнями комбінату є:
- підготовка робітничих кадрів (згідно з Державним класифікатором
професій України ДК-033-95);
-перепідготовка робітничих кадрів;
- підвищення кваліфікації робітничих кадрів;
- навчання різних категорій працівників на курсах цільового призначення
з питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання, нової техніки,
прогресивних технологій, нових методів господарювання в умовах ринкової
економіки тощо;

- надання методичної допомоги підприємствам, організаціям, у здійсненні
професійно-орієнтаційної роботи та організації навчання робітничих кадрів
безпосередньо на виробництві;
- забезпечення безпечних умов навчання і праці слухачів, педагогічних та
інших працівників навчального закладу;
- організація підвищення кваліфікації та стажування педагогічних
працівників комбінату на підприємствах, в організаціях, установах , їх
атестація.
2.2. Комбінат має право:
- формувати плани навчання з урахуванням виконання державного
замовлення, замовлень підприємств, установ, організацій, господарств і
фізичних осіб;
- розробляти і затверджувати робочі навчальні плани і програми на основі
типових з урахуванням змін у відповідній галузі виробництва або сфері
послуг, узгоджувати їх із підприємствами-замовниками робітничих кадрів;
- визначати форми і методи навчання;
- визначати структури, кошторис доходів і видатків та штатний розпис
працівників у межах планового фонду заробітної плати із затвердженням у
встановленому порядку;
- самостійно використовувати бюджетні та інші асигнування, фонд
заробітної плати згідно з чинним законодавством;
- створювати в установленому порядку структурні підрозділи;
- у відповідності до законів України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту”, Положення про професійно-технічний навчальний заклад,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 року
№1240, здійснювати фінансово-господарську та виробничо-комерційну
діяльність, надавати платні послуги.
2.3. Комбінат зобов'язаний:
- нести відповідальність за дотримання вимог законів України "Про
освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про мови в Україні" та інших
нормативно-правових актів;
- забезпечувати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації
робітничих кадрів на рівні державних стандартів освіти, відповідно до
державного замовлення та укладених договорів;
здійснювати
реконструкцію
та
капітальний
ремонт
основних фондів, забезпечувати своєчасне освоєння нових виробничих
потужностей та введення в дію придбаного обладнання;
- здійснювати діяльність щодо навчально-матеріального забезпечення
навчального процесу;
- створювати належні умови для високопродуктивної праці слухачів,
педагогічних та інших працівників, забезпечувати дотримання законодавства
про працю, правил і норм охорони праці та соціального страхування
працівників;
-забезпечувати економне та раціональне використання коштів, своєчасні
розрахунки з працівниками;
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-забезпечувати своєчасну сплату податків та інших обов'язкових
відрахувань, згідно з чинним законодавством;
-здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну
звітність, згідно з чинним законодавством. Директор та головний бухгалтер
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і
достовірності обліку та статистичної звітності;
-забезпечувати додержання екологічних вимог, відповідно до чинного
законодавства
2.4.Комбінат несе відповідальність за дотримання:
- державних вимог законів України "Про освіту", "Про професійнотехнічну освіту", 'Про мови в Україні" та інших нормативно-правових актів;
- державних вимог до освіти;
- договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої
діяльності та громадянами, у тому числі за міжнародними угодами;
- соціального захисту учасників навчально-виробничого процесу та
виробничих підрозділів.
2.5.
Втручання органів державного управління
в навчальну,
господарську та іншу діяльність комбінату допускається лише у випадках,
передбачених законодавством України.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Порядок організації навчального процесу в комбінаті визначається
відповідно до законів України "Про освіту", "Про професійно-технічну освіту",
Державних стандартів освіти, Положення про організацію навчальновиховного процесу у професійно-технічних навчальних закладах, інших
нормативно-правових актів.
3.2. Комбінат здійснює прийом слухачів згідно з правилами прийому,
розробленими комбінатом на основі типових правил прийому до професійнотехнічних навчальних закладів за професіями відповідно до чинних Переліків
професій кваліфікованих робітників, за якими здійснюється навчання у
курсовій мережі і безпосередньо на виробництві, Державного класифікатора
професій ДК 003-95 та одержаних ліцензій.
3.3. Перепідготовка, підвищення кваліфікації незайнятого населення, а
також його матеріальне забезпечення на період навчання здійснюється за
рахунок державного фонду сприяння зайнятості відповідно до укладених з
місцевими службами зайнятості договорів.
3.4. Професійно-технічне навчання здійснюється за денною, вечірньою
(змінною) формами навчання з відривом і без відриву від виробництва, за
курсовою та індивідуальною формами, індивідуальними навчальними планами
навчання.
3.5. Комбінат забезпечує якість професійного навчання та відповідний
рівень кваліфікації осіб, які пройшли повний курс навчання в обсязі вимог
навчальної програми.
3.6. Теоретичне навчання здійснюється у відповідно обладнаних
навчальних кабінетах, майстернях, аудиторіях.
/
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3.7.
При курсовій формі теоретичне навчання здійснюється у
навчальній групі чисельністю від 5 до ЗО чоловік (при бюджетному
фінансуванні — 10-30 чоловік).
Комбінат має право встановлювати чисельність слухачів у навчальних
групах нижче від нормативної за умови оплати замовником вартості навчання
повної навчальної групи.
3.8. Виробниче навчання проводиться в навчально-виробничих
майстернях, на навчально-виробничих дільницях, у господарствах, а також на
робочих місцях підприємств, господарств.
3.9.Виробниче навчання включає:
-навчання слухачів у навчально-виробничих майстернях, де слухачі
послідовно здобувають початкові навички виконання робіт;
-навчання
слухачів
безпосередньо
на
підприємствах,
фермах
господарств, де у складі навчальних груп, під керівництвом майстрів
виробничого навчання, слухачі послідовно закріплюють початкові навички
і професійні вміння, навчаються експлуатувати техніку, механізми,
інструменти, здобувають необхідні практичні навички самостійного та
якісного виконання робіт, передбачених навчальними програмами.
3.10. Під час виробничого навчання групи кількістю 20 слухачів і більше
діляться на дві підгрупи.
Форми організації виробничого навчання визначаються комбінатом,
залежно від особливості професії, за умови повного виконання навчальних
планів і програм.
3.11. Виробнича практика слухачів організовується відповідно до
чинного законодавства.
3.12. Навчальне навантаження на слухачів становить не більше 36 годин
на тиждень. Тривалість уроків теоретичного навчання - 45 хвилин з перервами
між ними не менше 10 хвилин. Тривалість уроків виробничого навчання у
навчальних майстернях - не більше 6 годин на день з 10-хвилинними
перервами через кожну 1 годину 50 хвилин. Тривалість перерви на обід - 1
година.
3.13. Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня тижня
визначається у розкладі занять, який затверджується директором комбінату.
3.14. Навчання завершується кваліфікаційним іспитом або заліком
залежно від виду і форми навчання та вимог навчальних планів і програм. До
кваліфікаційних іспитів допускаються особи, які успішно закінчили повний
курс навчання і виконали кваліфікаційну (пробну) роботу.
3.15. Знання, уміння та навички слухачів оцінюються за 12-бальною
системою.
3.16. Випускникам комбінату, які успішно пройшли кваліфікаційну
атестацію, присвоюється кваліфікація із набутої професії відповідного розряду
(категорії) та видається свідоцтво встановленого зразка.
3.17. При підготовці робітників за двома і більше суміжними професіями
або з інтегрованих професій, проводиться їх поетапна атестація, за
результатами якої присвоюється відповідна кваліфікація (розряд, категорія)
окремо з кожної професії.
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3.18. Випускникам, які навчались професій, пов'язаних з роботами на
об'єктах із підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом
спеціально уповноважених органів, разом із свідоцтвом про присвоєння або
підвищення кваліфікаційного рівня з робітничих професій видається
посвідчення про допуск до роботи на цих об'єктах.
3.19. Слухачам, які не закінчили повний курс навчання або не склали
кваліфікаційного іспиту, видається довідка встановленого зразка.

4. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ТА ФІНАНСУВАННЯ
КОМБІНАТУ
4.1. Комбінат здійснює підготовку нових робітників, перепідготовку,
підвищення кваліфікації працюючих та вивільнених працівників і незайнятого
населення за державним замовленням, договорами з підприємствами,
організаціями, установами або за власні кошти громадян.
4.2. Для забезпечення якості професійної підготовки, перепідготовку
підвищення кваліфікації працівників у розпорядженні комбінату є відповідні
навчальні кабінети, майстерні, оснащені необхідними засобами навчання,
техніка, бібліотека, адміністративне приміщення.
4.3. Замовники на професійне навчання робітничих кадрів можуть
безкоштовно надавати комбінату техніку, прилади, інструмент, транспортні
засоби, фінансові та матеріально-технічні ресурси.
4.4. Фінансово-господарська діяльність комбінату здійснюється за
рахунок:
-коштів місцевого бюджету;
-коштів, що надходять від підприємств, організацій, інших фізичних і
юридичних осіб за підготовку кадрів за договорами;
-доходів від реалізації продукції, виготовленої у навчальних майстернях,
здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;
-коштів від виробничо-господарської діяльності комбінату, що
передбачена Статутом;
-добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, що надійшли
від підприємств, організацій, установ, громадян, іноземних, юридичних та
фізичних осіб;
-інших джерел, незаборонених законодавчими актами.
4.5. Комбінату забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків)
або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці,
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших
пов'язаних з ними осіб.
4.6. Доходи (прибутки) комбінату використовуються виключно для
фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та
напрямів діяльності, визначених Статутом.
4.7. Оподаткування комбінату здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
4.8. Приміщення і споруди комбінату обладнані та експлуатуються
відповідно до вимог охорони праці, правил пожежної безпеки, санітарних
норм, охорони довкілля.
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4.9. Майно комбінату становлять основні фонди та оборотні кошти, а
також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі
комбінату.
Майно комбінату є спільною власністю територіальних громад
Вінницької області і закріплене за ним на праві оперативного управління.
Здійснюючи право оперативного управління, комбінат володіє,
користується та, з дозволу Органу управління майном, розпоряджається цим
майном.
На зазначене майно не може бути звернено стягнення на вимогу
кредиторів комбінату.
4.10. Відчуження основних засобів, що є спільною власністю
територіальних громад області і закріплені за комбінатом, здійснюється за
погодженням з Органом управління майном у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
4.11. Комбінат має право, з дозволу Органу управління майном,
відповідно до чинного законодавства України, передати майно в оренду.
Орган управління майном здійснює контроль за використанням і
збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати
надлишкове майно, а також майно, що не використовується, та майно, що
використовується ним не за призначенням.
4.12. Збитки, завдані комбінату внаслідок порушення його майнових
прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються комбінату за рішенням суду або господарського суду.
4.13. Усі питання, які стосуються права на земельні ділянкі, що
знаходяться у користуванні комбінату, їх відчуження, відмова від права
користування, тощо, вирішуються за погодженням з Органом управління
майном.
4.14. Майно придбане за рахунок цільового фінансування, добровільних
внесків будь-яких суб'єктів господарювання, є спільною власністю
територіальних громад області.
4.15. Оплата праці працівників, визначення кількості днів відпусток
здійснюються згідно з чинним законодавством та колективним договором .
4.16. Комбінат самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік
своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на вимогу органів,
яким законодавство України надало право контролю за відповідними
напрямами діяльності комбінату.
Орган управління майном має право ініціювати проведення
відповідними органами комплексної ревізії фінансової та господарської
діяльності комбінату.
Комбінат, на вимогу Органу управління майном, зобов'язаний надати
йому будь-яку інформацію щодо своєї діяльності.
4.17. Відносини комбінату з установами, організаціями, підприємствами
і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.
4.18. Комбінат веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи з
цивільної оборони та протипожежної безпеки, відповідно до чинного
законодавства України.

5. СТАТУС СЛУХАЧІВ КОМБІНАТУ
5.1. Прийом громадян на навчання в комбінаті здійснюється із числа
осіб, які за віком та станом здоров'я відповідають медичним вимогам і
законодавству про працю для робітників відповідних професій та галузей
народного господарства.
5.2. Слухачі комбінату мають право на:
-належні умови навчання за обраною професією;
-навчання професії за індивідуальною програмою;
-користування навчально-матеріальною, побутовою базою комбінату;
-матеріальне забезпечення на період навчання на умовах та у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України чи угодою сторін;
-оплату праці під час виробничого навчання та практики згідно з чинним
законодавством України;
-оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги
продовжувати навчання за обраною професією;
-продовження навчання за професією на основі одержаного рівня
кваліфікації відповідно до укладеної з навчальним закладом угоди;
-особисто або через своїх представників брати участь у громадському
самоврядуванні, обговоренні питань удосконалення навчального процесу,
організації дозвілля, побуту, тощо;
-безпечні умови навчання і праці;
-захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права
або принижують їх честь і гідність.
5.3. Відволікання слухачів за рахунок навчального часу на роботи і
здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім
випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.
5.4. Слухачі комбінату зобов'язані:
-додержуватись законодавства, моральних, етичних норм;
-виконувати вимоги навчальних програм і систем контролю знань, умінь,
навичок;
-систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками,
підвищувати професійну майстерність, загальний культурний рівень;
-відвідувати заняття, у тому числі за індивідуальним графіком;
-додержуватись вимог Статуту комбінату, правил внутрішнього
розпорядку;
-виконувати під час проходження виробничої практики вимоги
нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних
галузей, підприємств, установ, організацій;
-дотримуватись правил охорони праці під час навчання;
-бережливо ставитись до навчально-матеріальної бази комбінату, що
використовується у навчальному процесі.
5.5. Збитки, навмисно заподіяні підприємству чи організації слухачами
комбінату, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків
(опікунів), відповідно до законодавства.
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5.6. За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту
комбінату, правил внутрішнього розпорядку, незадовільну успішність до
слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана,
відрахування.
5.7. З комбінату слухач може бути відрахований за:
-власним бажанням;
-незадовільну успішність, поведінку;
-невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
-вироком суду, що набрав чинності;
-грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього
розпорядку;
- за станом здоров'я.
Слухач при відрахуванні з комбінату може бути атестований за
досягнутим рівнем кваліфікації.
5.8. За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні
професією, активну участь у виробничій діяльності, інші досягнення
застосовуються різні форми заохочення слухачів.

6. ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КОМБІНАТУ
6.1.
Перелік посад педагогічних працівників комбінату, їх права,
обов'язки та соціальні гарантії визначаються Конституцією України, Кодексом
законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про професійнотехнічну освіту”, Положенням про професійно-технічний навчальний заклад та
іншими нормативно-правовими актами України.
До педагогічних працівників комбінату належать викладачі, старші
майстри, майстри, інструктори виробничого навчання, методисти, керівник
комбінату, керівники структурних підрозділів та інші працівники, які
беруть безпосередню участь у навчально-виробничій роботі.
Працівники комбінату приймаються на роботу за трудовими договорами
згідно з чинним законодавством.
Педагогічною діяльністю можуть займатись особи, які мають відповідну
професійну освіту і професійно-педагогічну підготовку, моральні якості та
фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки педагогічного працівника.
На посади педагогічних працівників можуть призначатись фахівці
виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають
відповідну педагогічну підготовку.
Вимоги до педагогічних працівників визначаються їх посадовими
інструкціями, що розробляються на основі кваліфікаційних характеристик
відповідних працівників та затверджуються директором комбінату.
Для визначення відповідності педагогічного працівника займаній посаді,
рівню його кваліфікації проводиться атестація. Періодичність атестації і
порядок її проведення встановлюються Міністерством освіти та науки
України.
Рішення
атестаційної
комісії
є
підставою
для
присвоєння
(підтвердження, зняття) педагогічному працівникові відповідної категорії або
звільнення його з роботи у порядку, передбаченому законодавством.
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6.2.
Права, обов'язки та соціальні гарантії педагогічних працівників
визначаються законами України "Про освіту", "Про професійно-технічну
освіту", іншими нормативно-правовими актами.
Педагогічні
працівники
комбінату
несуть
дисциплінарну,
адміністративну,
кримінальну
відповідальність
згідно
з
чинним
законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ КОМБІНАТОМ
7.1.
Управління Комбінатом здійснюється відповідно до Статуту
Органом управління майном.
7.2. Орган управління майном:
- призначає і звільняє директора Комбінату;
- затверджує Статут Комбінату та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог Статуту та приймає рішення у
зв’язку з його порушенням;
- здійснює контроль за ефективністю використання майна;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.
7.3.
Безпосереднє
керівництво
діяльністю
Комбінату здійснює
директор, який призначається і звільняється з посади Органом управління
майном.
Вимоги до кандидатів на посаду директора Комбінату встановлюються
відповідно до вимоги чинного законодавства.
7.4.
Директор комбінату:
організовує навчально-виробничий, навчально-виховний процес,
забезпечує створення необхідних умов для підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації робітників;
- діє від імені комбінату;
- в установленому порядку відповідає за результати діяльності комбінату;
- приймає на посади та звільняє з посад працівників комбінату,
затверджує,
відповідно до кваліфікаційних характеристик, їхні посадові інструкції, формує
педагогічний колектив;
- створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників і
слухачів, для використання та впровадження ними прогресивних форм і
методів навчання,
розвитку
інноваційної
діяльності,
проведення
педагогічних експериментів;
- видає, в межах своєї компетенції, накази і розпорядження щодо
заохочення працівників,
слухачів та застосовує до них передбачені
законодавством стягнення;
- формує кошторис доходів і видатків, штатний розпис;
- встановлює розмір премій, доплат та надбавок до посадових окладів і
ставок заробітної плати та інші види матеріального заохочення працівникам
комбінату за конкретні результати праці, згідно з чинним законодавством;
- забезпечує безпечні та нешкідливі умови праці;
7.5.
Для розгляду та вирішення питань, пов”язаних з навчальним
процесом, створюється педагогічна рада, головою якої є директор. До її складу

входять педагогічні та інші працівники, які безпосередньо беруть участь у
навчальному процесі.
Педагогічна рада розглядає та виносить рішення з питань щодо
виконання Закону України "Про професійно-технічну освіту", інших
нормативно-правових документів з питань освіти, організації, стану та
підсумків навчальної та методичної роботи, удосконалення форм і методів
навчання, впровадження новітніх педагогічних технологій, досвіду кращих
викладачів та майстрів, підготовки і проведення кваліфікаційних іспитів та
інших відповідно до Положення про педагогічну раду.
Рішення педагогічної ради набувають чинності після затвердження
директором і є обов'язковими для працівників і слухачів комбінату.
7.6. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
комбінату є загальні збори трудового колективу, які збираються не рідше
одного разу на рік і вирішують, у межах своїх повноважень, питання
навчально-виробничої, навчально-виховної,
навчально-методичної,
економічної
і
фінансово-господарської діяльності комбінату. Рішення
загальних зборів трудового колективу комбінату мають дорадчий характер.
Рішення загальних зборів трудового колективу комбінату реалізуються
через створений ними профспілковий комітет або через представника
(довірену особу) профспілкової організації, яка діє у межах прав, наданих їй
законами України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності",
"Про колективні договори і угоди" та статутами (положеннями) професійних
спілок.
До складу профспілкового комітету не може обиратися директор
комбінату. Директор комбінату щорічно звітує перед загальними зборами
трудового колективу комбінату.
7.7. Вирішення
соціально-економічних
питань
діяльності
комбінату здійснюється за участю трудового колективу і відображається у
колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання
охорони праці, виробничі та трудові відносини колективу з адміністрацією
комбінату, питання соціального розвитку.
7.8. Право укладення колективного договору від імені Органу
управління майном надається директору комбінату, а від імені колективу профспілковому комітету.
7.9. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за фаховою
діяльністю Комбінату здійснює Орган управління освітою обласної державної
адміністрації, відповідно до чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМБІНАТУ
8.1.
Припинення діяльності Комбінату може бути шляхом реорганізації
або ліквідації.
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
перетворення) Комбінату здійснюються за рішенням Органу управління
майном, або за рішенням суду, згідно з чинним законодавством України.
8.2.
Ліквідація Комбінату здійснюється ліквідаційною комісією, як
утворюється органом, який прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і строки
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проведення ліквідації визначаються органом, який прийняв рішення про
ліквідацію, відповідно до чинного законодавства України.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Комбінату і подає
його на затвердження в порядку, визначеному чинним законодавством.
8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять
повноваження щодо управління комбінатом.
8.4. При
реорганізації
чи
ліквідації
комбінату
працівникам
гарантується додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства
України.
8.5. У разі реорганізації комбінату його права та обов'язки переходять до
правонаступника.
8.6. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення) активи комбінату передаються одній
або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються
в дохід бюджету у порядку встановленому законодавством.
8.7. Комбінат вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту
внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОМБІНАТУ
9.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління
майном, шляхом викладення його в новій редакції у відповідності до чинного
законодавства України.
9.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту державної
реєстрації згідно чинного законодавства. Г\

Голова обласної Ради
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