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УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А   

  Р І Ш Е Н Н Я              

(десята сесія восьмого скликання) 

 

 

від 02 грудня 2021 року                   

м. Городня 

 

Про затвердження Статуту    

комунального закладу 

«Городнянський міжшкільний  

ресурсний центр» 

Городнянської міської ради  

Чернігівської області 

 

       З метою приведення у відповідність установчих документів до чинного 

законодавства, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 №807-ІХ «Про 

утворення та ліквідацію районів», розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 12.06.2020 року №730-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Чернігівської області», 

керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Городнянська міська рада в и р і ш и л а:    

1.Затвердити Статут комунального закладу «Городнянський міжшкільний 

ресурсний центр» Городнянської міської ради Чернігівської області в новій 

редакції, що додається. 

2.Директору комунального закладу «Городнянський міжшкільний 

ресурсний центр» Городнянської міської ради Чернігівської області Чайці В.І. 

провести, в установленому порядку державну реєстрацію Статуту 

комунального закладу «Городнянський міжшкільний ресурсний центр» 

Городнянської міської ради Чернігівської області (в новій редакції) в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

               3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію       

Городнянської міської ради з питань освіти, культури, спорту та роботи з 

молоддю, депутатської діяльності та етики. 

 

Міський голова                     Андрій БОГДАН 



                                           Додаток до проекту 

    Рішення десятої сесії восьмого 

          скликання  Городнянської  міської  

                               ради від 02.12.2021 року 

                                                                                                  « Про затвердження Статуту 

                                                                  комунального закладу 

  «Городнянський міжшкільний  

     ресурсний центр» 

                                                               Городнянської міської ради  

                                                             Чернігівської області» 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Комунальний заклад Городнянський міжшкільний ресурсний центр 

Городнянської міської ради Чернігівської області (скорочена назва 

Городнянський МРЦ)  далі – Заклад освіти надає освітні послуги у профільній 

середній освіті, професійній (професійно-технічній) освіті, підготовці водіїв 

транспортних засобів та може надавати послуги у позашкільній освіті. 

1. 2. Заклад освіти з назвою  Городнянський міжшкільний навчально – 

виробничий комбінат Городнянської районної ради Чернігівської області 

заснований рішенням виконкому Городнянської районної ради народних 

депутатів від 13.04.1979 року № 158. 

Згідно з рішенням шостої (24) сесії сьомого скликання Городянської 

міської ради від «26» червня 2018 року змінено засновника комунального 

закладу «Городнянський міжшкільний навчально-виробничий комбінат 

Городнянської міської ради Чернігівської області» на Городнянську міську 

раду.  

1.3. Засновником Закладу є Городнянська міська рада (далі по тексту - 

Засновник). Заклад підпорядковується відділу освіти Городнянської міської 

ради (далі – Орган управління). Заклад створений з метою задоволення  

потреби громадян, держави і суспільства  у поглибленні  базової  трудової 

підготовки  школярів  8-11  (10-11)  класів,  здійснення  професійного 

консультування  учнівської  молоді,  організація  їх   добровільної продуктивної 

праці та забезпечення реалізації  потреб  особистості  в отриманні професії і  

кваліфікації  відповідно  до  її  інтересів, здібностей, наявних умов. 

1.5. Городнянський МРЦ, заснований на комунальній власності, має 

статус неприбуткової організації.  

1.6. Городнянський МРЦ у своїй діяльності керується, Конституцією 

України, Законами України, зокрема «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

Положенням про міжшкільнийресурсний центр, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018  № 1221, Положенням про 

професійний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.08.1998 № 1240, цим Статутом, а також іншими нормативно-

правовими актами, що регулюють діяльність у галузі позашкільної освіти.  

1.7. Статут може бути змінений цілком або частково рішенням 

Засновника умови прийняття нових законодавчих чи нормативних документів, 

що регламентують його діяльність та підлягає державній реєстрації. 

1.8. Городнянський МРЦ, має ліцензію на провадження освітньої 

діяльності у сфері загальної середньої освіти, забезпечує здобуття освіти на 

відповідному рівні. 

 

Заклад освіти, має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 

професійної (професійно-технічної) освіти, надає на договірній основі 

відповідні освітні послуги за кошти фізичних або юридичних осіб. 

Городнянський МРЦ - юридична особа, що здійснює ресурсне 

забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, а також 
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забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів інваріантної та варіативної 

складових освітніх програм. 

Заклад освіти для здійснення статутної діяльності може на договірних 

засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, здійснювати співпрацю 

у рамках державно-приватного партнерства, входити до складу освітніх округів 

у порядку, визначеному законодавством. 

1.9.  Найменування:  

            Повне – Городнянський міжшкільний  ресурсний центр 

Городнянської міської ради Чернігівської області. 

            Скорочене – Городнянський МРЦ . 

1.10. Заклад освіти набуває права і обов’язки юридичної особи з 

моменту його державної реєстрації. Засновник не несе відповідальності за 

зобов’язаннями Городнянського МРЦ, а Городнянський МРЦ не несе 

відповідальності за зобов’язаннями Засновника. 

1.11.  Городнянський МРЦ є юридичною особою, діє на підставі цього 

Статуту, затвердженого Засновником, має рахунки, кошторис, затверджений 

органом управління, круглу печатку, бланк. 

1.12. Юридична адреса Закладу: 15100,  вул. Чумака, буд. 16, м.Городня 

Чернігівського району Чернігівської області. 

 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Головною метою Городнянського МРЦ є забезпечення реалізації 

потреб людини у здобутті професійної освіти, оволодінні робітничими 

професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, 

здібностей, стану здоров`я та соціального замовлення суспільства і держави.  

2.2. Завдання Городнянського МРЦ: 

- ресурсне забезпечення освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти, а також забезпечує поглиблене вивчення окремих предметів 

інваріантної та варіативної складових освітніх програм; 

- підготовка кваліфікованих робітників з рівнем професійних знань, 

вмінь та навичок в обсязі державних вимог, їх перепідготовка, курсова 

підготовка та підвищення кваліфікації; 

            - здійснення професійного консультування учнівської та 

незайнятої молоді; 

- забезпечення реалізації потреб особистості в отриманні професії і 

кваліфікації відповідно до її інтересів, здібностей, наявних умов; 

- виховання громадянина України, поваги учнів до Конституції України, 

державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття 

власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого 

ставлення до обов`язків людини  і громадянина, свідомого ставлення до свого 

здоров`я та здоров`я інших громадян як найвищої соціальної цінності; 

- формування і розвиток соціально зрілої творчої особистості 

підготовленої до професійного самовизначення. 

2.3. В освітній діяльності  Городнянський МРЦ має право: 

- на надання профільної освіти; 
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- на професійно-технічну підготовку кваліфікаційних робітників 

відповідно кваліфікаційних вимог; 

- на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв 

автотранспортних засобів; 

- створювати структурні підрозділи, організовувати курси, гуртки, 

клуби, секції, студії, тощо; 

- проходити в установленому порядку державну акредитацію, 

ліцензування та інституційний аудит;  

- визначати форми і засоби організації освітнього процесу; 

-визначати шкільний компонент змісту освіти; 

-розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-

методичної роботи з урахуванням державних стандартів; 

- визначати контингент і форми підготовки учнів, спільно з вищими 

навчальними закладами, їх кафедрами або філіалами,  науково-дослідними 

інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, 

пошукову роботу; 

- організувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

стажування педагогічних кадрів; 

- встановлювати форми заробітної плати і матеріального заохочення в 

межах власного кошторису. 

2.4. У розрахунковій та господарчій діяльності Городнянський МРЦ має 

право: 

- організовувати платні курси підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації в різних галузях господарчої діяльності;  

- охоплювати різними формами навчання, трудової діяльності учнів 

(слухачів); 

- розробляти кошторис витрат підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, який затверджується Засновником; 

- надавати різного роду платні послуги громадянам, підприємствам, 

закладам, організаціям незалежно від форм власності і місця знаходження в 

Україні і поза її межами, згідно діючого законодавства; 

- користуватись пільгами, що передбачені державою; 

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного 

управління, юридичних і фізичних осіб; 

- розвивати власну соціальну базу; 

- надавати послуги у виді оренди навчальних приміщень, гаражів і 

відкритих стоянок для стоянки автомобілів, юридичним та фізичним особам 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю 

інших підприємств, установ і організацій, як в Україні, так і за її межами; 

- застосувати гнучкий режим праці. 

2.5. Мова навчання в Городнянському МРЦ визначена відповідно до 

вимог Конституції та законодавства України про мови. 

2.6. Діяльність Городнянського МРЦ будується на принципах 

доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, 

громадських і релігійних об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, 
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фізичного і естетичного виховання, рівності умов кожної людини для повної 

реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку, органічного зв’язку з 

національною історією, культурою, традиціями, диференціації змісту форм 

освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання, гнучкості і 

прогностичності, єдності і наступності, безперервності і різноманітності, 

поєднання державного управління і громадського самоврядування. 

2.7. Городнянський МРЦ несе відповідальність перед особою, 

суспільством, державою за реалізацію головних завдань, визначених Законом 

України „Про освіту”, та Положенням про міжшкільний ресурсний центр.  

2.8. На основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів 

фінансування здобуття загальної середньої освіти і трудової професійної 

підготовки та враховуючи самовизначення учнів у виборі професії, фактичної 

наявності робочих місць, вимог та нормативів охорони життя і здоров’я, 

встановлюється і затверджується мережа груп теоретичного і практичного 

навчання. 

2.9. Взаємовідносини Городнянського МРЦ з юридичними і фізичними 

особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що 

укладені з ними. 

 

3. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

 

3.1. Городнянський МРЦ здійснює спільну діяльність із закладами 

освіти для виконання вимог державних стандартів освіти. 

Заклад освіти може відповідно до угод, укладених із закладами освіти, 

фізичними та юридичними особами, забезпечувати поглиблене вивчення 

окремих предметів інваріантної та варіативної (курсів за вибором, 

факультативів профорієнтаційного та іншого спрямування) складових освітніх 

програм (навчальних планів), навчання учнів (вихованців) за мережевою 

формою здобуття освіти. 

Заклади освіти, які направляють учнів (вихованців) до Городнянського  

МРЦ, передають йому відповідно до договорів педагогічне навантаження з 

предметів інваріантної та варіативної складових навчального плану, в обсязі 

якого забезпечується якісне оволодіння обраного напряму навчання. 

3.2. Освітній процес у Закладі освіти може  здійснюватися відповідно до 

затверджених в установленому законодавством порядку освітніх програм, на 

підставі навчальних планів Городнянького МРЦ та/або навчальних планів 

закладів освіти, з якими укладено відповідні договори. 

3.4. З метою забезпечення вивчення окремих предметів Городнянський 

МРЦ може створювати виробничі майстерні, стаціонарні та пересувні 

лабораторії, укомплектовані необхідними дидактичними матеріалами, засобами 

навчання та навчальним обладнанням, у тому числі приладами, пристроями та 

матеріалами. 

3.5. Городнянський МРЦ може сприяти вибору учнями напряму 

профільного навчання у ліцеях шляхом: 

- проведення профорієнтаційної роботи серед учнів (вихованців); 
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- розроблення індивідуальної освітньої траєкторії з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів (вихованців), їх інтересів, потреб 

ринку праці та майбутніх ризиків побудови кар’єри; 

- впровадження професійно-спрямованих курсів за вибором, 

факультативів, гуртків; 

- проведення інформаційних та консультаційних заходів. 

Для учнів (вихованців) Заклвд освіти забезпечує умови для перевірки 

можливостей самореалізації в різних видах професійної діяльності. 

3.6. Навчальний рік у Городнянському МРЦ починається 01 вересня 

поточного року і завершується не пізніше 01 липня наступного року. 

3.7. Структура навчального року встановлюється Городнянським МРЦ у 

межах часу, передбаченого освітньою програмою (навчальним планом), та 

погоджується із закладами освіти відповідно до договорів. 

3.8. Городнянський МРЦ  планує свою роботу самостійно. У плані 

роботи відображаються найголовніші питання роботи, визначаються 

перспективи його розвитку.  

Основним документом, що регулюють освітній процес є освітня 

програма і навчальний план, який складається на основі розроблених 

Міністерством освіти Типових освітніх програм.  

У вигляді додатків до навчального плану подається: розклад уроків, 

щоденний, тижневий та річний режим роботи Городнянського МРЦ. 

3.9.Заклади освіти, які направляють учнів до Городнянського МРЦ 

передають Городнянському МРЦ педагогічне навантаження у обсязі якого 

забезпечується якісне оволодіння учнями обраного напрямку діяльності. 

3.10. Мережа і наповнюваність навчальних груп визначається на основі 

встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття 

загальної середньої освіти. При цьому враховується потреби місцевого 

населення, можливості матеріальної бази, санітарно-гігієнічні вимоги, інтереси 

і побажання учнів, їх батьків, особливості регіону. 

3.11. Зарахування учнів (вихованців) до Городнянського МРЦ 

здійснюється наказом його керівника на підставі відповідної заяви батьків, 

інших законних представників учнів (вихованців). У разі потреби учень має 

право протягом  всього періоду навчання змінити напрям підготовки. 

Навчальні класи (групи) формуються згідно з нормативами їх 

наповнюваності, встановленими законодавством України, з урахуванням 

наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для 

здійснення освітнього процесу, та відповідно до кількості поданих заяв про 

зарахування до Городнянського МРЦ. 

Формування навчальних класів (груп) завершується не пізніше 15 

вересня поточного року. 

3.12. Навчання учнів здійснюється в кабінетах, навчально-виробничих 

майстернях, лабораторіях Городнянського МРЦ, та на основі відповідних 

договорів, у виробничих майстернях інших закладів, навчальних господарствах, 

цехах підприємств та інше. 
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3.13. Виробнича практика учнів може проводиться на базі 

Городнянського МРЦ, на підприємствах, в установах, організаціях, для яких 

здійснюється підготовка кадрів в учнівських малих підприємствах та інше. 

3.14. Випускникам, які закінчили повний курс навчання, надається право 

складати екзамени на присвоєння кваліфікації, розряду з видачею відповідного 

документу. Учням, які зайняли призові місця в олімпіадах, конкурсах по 

професії, присвоюється кваліфікація, розряд без екзаменів. 

3.15. Термін навчання в Городнянському МРЦ для учнів 

загальноосвітніх закладів – 2 роки. Випускники Закладу освіти одержують 

документи встановленого зразка. 

3.16. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів 

встановлюється в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються у 10 класах не 

пізніше 01 липня наступного року, у 11 класах не пізніше 31 травня наступного 

року. 

3.17. Початок та тривалість навчальних занять, канікули  погоджуються 

з закладами освіти. 

3.18. У Городнянському МРЦ  визначення рівня досягнень учнів у 

навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень 

учнів, ведеться тематичний облік знань. 

Оцінки в балах за рішенням педагогічної ради Закладу виставляються за 

семестр. Річні підсумкові оцінки виставляються обов’язково. 

У документ про закінчення Закладу освіти вносяться  оцінки з 

теоретичного та практичного навчання, відповідно встановленої системи 

оцінювання, а також одержаний кваліфікаційний розряд. 

Семестрові, річні, підсумкові оцінки оголошуються вчителем, майстром. 

У разі  незгоди учня, (його батьків  або осіб, які їх заміняють) з річною, 

підсумковою оцінкою йому надається право оскаржити її до ради закладу  у 

місячний термін і  скласти екзамен з відповідної професії. Для цього за 

поданням ради Закладу освіти створюється кваліфікаційна комісія. Висновки 

цієї комісії є остаточними. 

3.19. Слухачам, які за підсумками навчального року не засвоїли 

професійний курс або не закінчили повного курсу навчання та не пройшли 

кваліфікаційної атестації, видається довідка. 

 

4. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу в Городнянському МРЦ є учні 

(вихованці), слухачі, педагогічні працівники, інші спеціалісти, батьки або інші 

законні представники, представники інших закладів освіти, підприємств, 

установ, організацій, які беруть участь в його роботі. 

Права та обов’язки учасників освітнього процесу визначаються 

Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими 

актами законодавства, а також статутом, колективним договором та правилами 

внутрішнього трудового розпорядку Городнянського МРЦ. 
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4.2. Учні (слухачі) Городнянського МРЦ мають гарантоване державою 

право на:  

- здобуття професії відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань 

та інтересів;  

- добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;  

- навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об'єднаннях 

Закладу;  

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;  

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-

технічною базою Закладу освіти;  

- представництво в органах громадського самоврядування Закладу 

освіти;  

- вільний вияв поглядів, переконань;  

- захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, 

принижують честь і гідність. 

 4.3. Учні (слухачі) Городнянського МРЦ зобов'язані:  

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;  

- підвищувати загальний культурний рівень;  

- дотримуватись морально-етичних норм;  

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;  

- бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;  

- дотримуватись вимог цього Статуту, правил внутрішнього трудового 

розпорядку Закладу освіти.  

4.4. Педагогічні працівники Городнянського МРЦ мають право на:  

- внесення керівництву пропозицій щодо поліпшення освітнього 

процесу, подання на розгляд керівництву та педагогічної ради пропозицій про 

моральне та матеріальне заохочення учнів (слухачів), застосування стягнень до 

тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у 

навчальному закладі;  

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;  

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів 

самоврядування позашкільного навчального Закладу освіти у заходах, 

пов'язаних з організацією освітнього процесу;  

 - прояв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно 

обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з учнями;  

- захист професійної честі, гідності;  

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів 

у виконанні покладених на них завдань;  

- об’єднання у професійні спілки, участь в інших об'єднаннях громадян, 

діяльність яких не заборонена законодавством.  

4.5. Педагогічні працівники Городнянського МРЦ зобов'язані:  

- виконувати навчальні плани та програми;  

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів 

позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних 

можливостей, інтересів, нахилів, здібностей учнів;  
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- сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних 

якостей відповідно до задатків та запитів, а також збереженню здоров'я; 

 - визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку 

учнів, вибирати адекватні засоби їх реалізації;  

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями 

моральних, етичних норм поведінки, вимог інших документів, що 

регламентують організацію навчально-виховного процесу;  

- дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учнів, захищати 

їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;  

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру;  

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків 

(журнали, плани роботи тощо);  

- виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної 

символіки, принципів загальнолюдської моралі;  

- дотримуватись вимог цього Статуту, виконувати правила внутрішнього 

трудового розпорядку та посадові обов'язки;  

- виконувати накази і розпорядження директора Закладу освіти.  

4.6. Обсяг педагогічного навантаження в Закладі освіти визначається 

педагогічною радою згідно з чинним законодавством і затверджується 

Директором. Перерозподіл або зміна педагогічного навантаження протягом 

навчального року здійснюється керівником Закладу освіти в разі зміни 

кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються 

робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою педагогічного 

працівника з дотриманням законодавства про працю.  

4.7. Педагогічні працівники Городнянського МРЦ підлягають атестації, 

як правило раз у п’ять років відповідно до порядку, встановленого 

Міністерством освіти і науки України.  

4.8. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:  

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів 

громадського самоврядування закладу;  

- звертатися до органів управління освітою, керівника Городнянського 

МРЦ і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання 

дітей;  

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності 

Городнянського МРЦ;  

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації 

освітнього  процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Городнянського 

МРЦ;  

- захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського 

самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах. 

4.9. Батьки учнів та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за 

здобуття дітьми професії в Городнянському МРЦ  зобов`язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною професії у Закладі освіти; 

- постійно дбати про фізичне здоров`я, психічний стан дітей, створювати 

належні умови для розвитку їх природних здібностей; 
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- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття 

доброти, милосердя, шанобливе ставлення до України, державної мови; 

-  виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини. 

4.10. Представники підприємств, установ, громадських організацій,  

фондів,  асоціацій,  які  беруть  участь  у   роботі Городнянського МРЦ мають 

право: 

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування 

Городнянського МРЦ; 

- керувати учнівськими об`єднаннями за інтересами; 

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому 

забезпеченню Закладу освіти; 

- проводити консультації педагогічних працівників; 

- брати участь в організації освітнього процесу. 

4.11. Представники підприємств, установ, громадських організацій,  

фондів,  асоціацій,  які  беруть  участь  у   роботі Городнянського МРЦ 

зобов`язані: 

- дотримуватись Статуту Городнянського МРЦ; 

- виконувати накази та розпорядження директора Закладу освіти, 

рішення органів громадського самоврядування; 

- захищати учнів від всіляких форм фізичного і психічного насильства; 

- пропагувати здоровий спосіб життя. 

 
5. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

 

5.1. Управління Городнянським МРЦ в межах повноважень, визначених 

законами та установчими документами здійснюють Засновник та Орган 

управління. 

5.2. Безпосереднє керівництво Городнянським МРЦ здійснює директор, 

який призначається і звільняється з посади Засновником Городнянського МРЦ з 

дотриманням вимог законодавства. 

Посаду директора Городнянського МРЦ може обіймати особа, яка є 

громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня магістра або 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також організаторські здібності, 

фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків. 

5.3. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється 

директором з дотриманням вимог чинного законодавства.  

5.4. Працівники закладу призначаються на посади і звільняються з 

посад директором відповідно до чинного законодавства.  

5.5.  Директор Городнянського МРЦ:  

 - забезпечує реалізацію державної освітньої політики,  діє  від  імені 

Городнянського МРЦ; 

      - розпоряджається в  установленому  порядку  майном  і  коштами 

Закладу освіти, затверджує  кошторис  та організовує його виконання, укладає 

угоди, відкриває рахунки  в установах банків і є розпорядником кредитів; 
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     -  видає в межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження, 

обов'язкові для всіх  учасників  освітнього процесу; 

     -  затверджує мережу класів;  

     -  організовує трудову підготовку учнів, здійснює контроль за її 

ходом і результатами, відповідає за якість і  ефективність  роботи педагогічного 

колективу,  дотримання  вимог  охорони  дитинства  і праці; 

      - за погодженням із профспілковою організацією затверджує  

правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки  працівників 

Городнянського МРЦ; 

     -  створює  умови   для    творчого    зростання    педагогічних 

працівників, пошуку, застосування ними ефективних форм  і  методів навчання 

та виховання; 

     -  несе  відповідальність  за  свою  діяльність  перед   учнями, 

батьками,  педагогічними  працівниками,   загальними    зборами 

(конференцією),  Засновником, Органом управління. 

5.6. Перевірка та оцінювання якості освітніх і управлінських процесів у 

сфері загальної середньої освіти Городнінського МРЦ здійснюються 

Державною службою якості освіти України та її територіальними органами 

шляхом проведення інституційного аудиту. 

5.7. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім 

процесом, здійснюються відповідно до законодавства. 

 

6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

6.1. До матеріально-технічної бази Городнянського МРЦ належать 

будівлі, споруди, земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інше 

майно, вартість яких відображено у балансі. 

6.2. Майно, закріплене за Городнянським МРЦ та належить до 

комунальної власності Городнянської міської ради. 

6.3. Фінансування Городнянського МРЦ здійснюється його засновником 

або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства. 

Фінансово-господарська діяльність Городнянського МРЦ здійснюється 

відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

інших нормативних актів. 

6.4. Городнянський  МРЦ має право придбати та орендувати необхідне 

обладнання й інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, 

установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів 

заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників, 

відповідно до законодавства України. 

6.5. За рішенням засновника бухгалтерський облік та фінансова звітність 

Городнянського МРЦ може здійснюватися самостійно або через централізовану 

бухгалтерію органу, у сфері управління якого перебуває Городнянський  МРЦ. 

 

 7. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У РАМКАХ 
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МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

7.1. Городнянський МРЦ за наявності належної матеріально-технічної та 

соціально-культурної бази, коштів, має право проводити міжнародні 

учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх, культурних програм, 

проектів, брати участь у міжнародних заходах. 

7.2. Городнянський МРЦ має право укладати договори із закладами 

освіти інших країн про обмін педагогічними працівниками, учнями 

(вихованцями), слухачами, проводити спільні заходи (конференції, конкурси 

тощо), а також бути членом міжнародних організацій відповідно до 

законодавства та міжнародних договорів. 

 

 

8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

 

8.1. Штатні розписи МРЦ затверджуються його Засновником. 

8.2. Трудовий колектив Городнянського МРЦ функціонує згідно з 

трудовим законодавством України. 

8.3. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними 

зборами колективу. 

  

                                    9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ 

 

9.1. Зміни та доповнення до Статуту затверджуються Засновником. 

9.2. Зміни та доповнення до Статуту набувають юридичної сили з 

моменту їх державної реєстрації. 

 

10. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ 

 

 10.1. Державний нагляд (контроль) здійснюється центральним органом 

виконавчої влади із забезпечення якості освіти та його територіальними 

органами з метою реалізації єдиної державної політики в цій сфері та 

спрямований на забезпечення інтересів суспільства щодо належної якості 

освіти та освітньої діяльності. 

10.2. Центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти та 

його територіальні органи проводять інституційний аудит Закладу освіти 

відповідно до Закону України «Про освіту» і позапланові перевірки у порядку, 

передбаченому Законом України "Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності". 

 

11. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ 

 

11.1. Реорганізація (злиття, поділ, виділ, приєднання, перетворення) 

Закладу освіти здійснюється за рішенням Засновника.  

11.2. Ліквідація Закладу освіти здійснюється за рішенням Засновника або 

за рішенням суду. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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11.3. Ліквідація Закладу освіти здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

створюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію закладу. Порядок і 

строки проведення ліквідації визначаються відповідно до чинного 

законодавства України. 

11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження по управлінню Закладу освіти. 

11.5. При реорганізації та ліквідації працівникам, які звільняються 

гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

12.1. Даний Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації. 

12.2. У разі невідповідності окремих частин Статуту новим вимогам і 

змінам чинного законодавства у своїй діяльності Городнянському МРЦ 

необхідно керуватися останнім. 


