
СТАТУТ 
ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛLНОГО 

ЗАКЛАдУ 

«ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУІJ; 

(новаредакці•) 

Ідентифікаційний код: 03063 І ІЗ 

ПриЯнJІrоназагапьннх 

зборах колективу 

Протокол МІ І 

від ІОсічнJІ2014 року 

м.Харків - 2014 



! .Загальні ноложеннІІ 

! . ! . дЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХЮЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД «ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИlЦЕ СФЕРИ 
ПОСЛУГ)) (далі - ХВПУСП) є nідnорuкованим Міністерству освіти і науки 
України державним професійио-~хиічним навчальним :ткладом третього 
ат=ціІІ.иого рівИJІ, що :тбезпечує реалізацію права rpoмRJVІН на здобуrтJІ 
професійио-~хиічноі та повної заrапьноі середньої освіти. ХВПУСП здіІІ.сИІОС 
nідrотовку робітників високого рівИJІ кваліфікації, JІК правило, з чиСJІа 
випускн11ків:тгальиоосвітніхнавчальнихз.акл:адівнаос11овібазовоічиповної 
заrапьної середньої освіти, а також nрофесійно-технічне навчанНJІ, 
nерепідготовку та підвищенИJІ кваліфікації робітників і незайНJІтого населенн•. 

Повне найменуванНJІ українською мовою: дЕРЖАВНИЙ ІlРОФЕСІЙНО
ТЕХЮЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (<ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
У'Ш.JІИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ» 

Скорочене найменуванНJІ: ХВПУСП. 
1.2. Головн11м :твданНJІм ХВПУСП є забезпеченя• права rромадя:н 

України 11а nрофесійне навчанн• відповідно до їх пОКІІІ1кань, інтересів і 
здібностей з метою задоволенн• nотреб економіки країни у кваліфікованих і 
конкуренrоспроможних на ринку nраці робітнІfках. 

1.3. До основних повноважень і напр•мів ді•льиості ХВПУСП належать: 
а) opraиiзauiJI навчально-виховного nроцесу, обраннJІ форм та методів 

навчанНJІ; 

б) навчально-вІfробнІfча, навчально-виховна, навчально-методична, 
фіиансоІЮ-госnодарськв та виробничо-комерційна діюІьиість; 

в) розробка робочих навчальних nланів із професій і робочих навчальних 
про~ам із навчальних предметів на основі Державного стандар1у професійно
технічної освіти, визначенн• регіонального компоненту змісту професійно

технічної освіти, що затверджуютьсJІ в установленому пОрІІДК)'; 

r) розробкв правил nрийому учнів, слухачів до ХВПУСП на осиові 

типових правил прийому; 

r) формуванНJІ разом із Департаментом науки і освіти Хврківськоі 
обласної дер-жав11оі адІІІіиістрації маків приііому учнів, слухачів з урахуванн11м 

державиого замовлеиНJІ, потреб ринку праці та nотреб rромадя:н у професіІІ.но
~хнічніііосвіrіізамов.леньпідприємств,установ,орrанізацій; 

д)орrанізаці11 харчуваннІ!, матеріальне забезпеченНJІ та побутове 

обслуговуваннJІ учнів, слухачів; 

е)атестація:педагоrічнихnрацівииків; 

є) орrаиізаціJІ підвнщенНJІ кваліфікації nедагогічних працівників, у тому 

числі їх стюкуванНJІ на підпрІftмствах, в установах, орrаиізаці11х; 
ж) здіІІ.сненНJІ професійного навчанНJІ незайНJІТОго населенНJІ, 

безробіrnнх rромадя:н та переnідготовка, підвищенНJІ кваліфікації працівників 
підпрнємСТ1!,установ,орrаиі:тuій; 

з) організація: виробничого навчанюr учнів, слухачів на виробництві та у 

сфері nослуг; 



и) забезпечеиюІ заходів з охорони праці учнів, слухачів, працівників; 
і) матеріальмо-текиічие забезпечеиИІІ навчально-виховиого процесу; 
ї) визначеиИІІ струJСТУРИ і штатного розпису з урахуванИІІм установленого 

фои.ду заробіmої плати; 

й) забезпечеНИІІ. належної якості професійного навчаиЮІ та виховаиИІІ 
учнів, слухачів; 

к) видача документів про освіту встановлених зразків. 

1.4. Відповідно до вимог пункту 157.15 статті 157 Податкового кодексу 
Україин (nідпункт 7.11.13 пункту 7.\1 статті 7 Захону України «Про 
оnодаткування nрибутку підприємств») до основної діильності також 

включаСТЬСJІ продаж виготовлених товарів, виконаиНІІ робіт, надання послуг, 
шо пропаІ}'ЮТЬ принципи та ідеї, ДJlJI захисту яких бупо сп10рено ХВПУСП, та 
яхі є тісно пов'язаними з його основною діяльністю, икщо ціна таких товарів, 

виконаних робіт, наданих послуг є нижчою від звичадної або якщо така 

ціна реrутосться державою. 

До основних напрямів діяльності ХВПУСП може також належаm 
наданнх плаmих послуг, що визначені постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.08.2010 .N"~ 796 «Про затвердження nереліку платних nослуг, які можуrь 
надаватися навчальними закладами, іншими установамн та закладами системи 
освіти, що належать до державної і комунальної форми власності}) (із змінами) 
та nов'язані~ його основною статутною діяльністю. 

1.5. ХВПУСП у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законам.и Україин «Про осві"Г)')), ((Про професійно-технічну осві"Г)')), ((Про 

загальну середню осві"Г)')), Положенням про nрофесійно-технічний навчальний 
заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 
від 05.08.1998 М! 1240 (із змінами), Положенням про організацію иавчвльно

виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 
від 30.05.2006 .N"2 419, ПоложеНИІІ.м про ступеневу професійно-технічну освіту, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів Україин від 03.06.1999 М! 956 (із 
~мінами), Положенням про вище nрофесійне училище та центр професійно

технічної освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки Украіни 
від 20.06.2000 .N"2 225, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Україин 
24.07.2000 за .N"2 442 (із змінами), Порядком надання роООчих місць ДJІJІ 

проходження учнями, слухачамн професійно-технічних навчальних закладів 
виробничого иавчанНJІ та виробничої nрактики, затвердженим nостановою 

Кабінету Міністрів України від 7.06.1999 N2992 (із ~мінами), ПорІІДКОМ 
працевлаштув.алНJІ виnускників професійно-технічних навчальних закладів, 
nідготовка яких проводилась за державним замовленням, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 М! 784, нормативио
nравовими актамн Міністерства освіти і науки України, яке є його засновником, 

іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, а також цим 

Статуrом. 

Статут ХВПУСП розроблено відповідно до вимог законодавчих та 

нормативно-правових актів, зазначеннх3у пункті І .5 розділу І Статуrу та вимог 



UивільІ'!оrо кодексу УкргіІ'ІІ'І, Господарського кодексу Украіни, Земельного 

козексу УкраЇІ'ІІ'І, Податкового кодексу Укр<Uнн, Бюджеn10го кодексу Україин, 

Кодексу законів про працю Украіни, інших нормативно-правових аІnів та 
прийнято на :JаГІІJІьннх :!борах колектнву ХВПУСП. 

І .6. Акредитоване ХВПУСП може присвоювати випускникам третього 
ступеНJІ профе<:іАно-технічної освіти, які завершили повний курс:: навчан:НJІ, 
освітньо-кваліфікаціАний рівень «МОлодший cnen.iWІicrn. ПрисІЮЄННJІ освітиьо
кваліфікаціІtного рівНJІ «молодший спеціWІіет» може здійснюватнс. тільки за 

напрямами, за якими проводиться підготовка робіnmків високого ріВЮІ 
кваліфікації. 

1.7. Мівістерство освіти і науки України, Департамент науки і освіти 
Харківської обласної державІ'ІоЇ вдмініС1р!Щ.ії здіІtсюоють котроль за 

дотриманихм вимог Статуту та приймають відnовідні рішеІІНJІ в разі їх 

порушень. 

Трудов11й розпорцок у ХВПУСП визначається правиламн внутрішнього 

розпорхдку, ро3робленнми у відповідності до законодавства України . 
1.8. ХВПУСП створено згідно з постановою Кабінету Міністрів Україин 

від 2.04.1998 1<&481 <<Про затвердженНJІ Комплексних :щходів щодо 

формування ступеневої професійно-технічної освіти, сnеціWІізап.іі та 
перепрофілюванНJІ професійно-технічних нввчальних закладіВ» та нахазом 
Міністерства освіти і науки України від 10.02.2007 .Ni! 108 ШЛJІХОМ зміни нюви 

;;и~~~і~О:;Х:~о м~~~rаІ'Іі~ 
«ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ». 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО.. ТЕХНІ\ffіИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«ХАРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УtП1ЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ» є 
правонаступником ПТУ N2 40 м. Харкова. 

1.9.МісцезнаходжеННJІ ХВПУСП: 61001 , м.Харків, Московський р-11, 

вулнця:Яхіра,будннокS. 

2. ЦивільнІ прІВО3.!ІІТИісn. ХВПУСП 

2.1. Цивільні права та обов'язки (цивільна правоздаwість) ХВПУСП 
виникає із моменту Rого спюреиНІІ (державної реєстраціі) і прнпиНJІЄТЬСІІ з дня 
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -
nідnриємців запи<:у про його припиненНJІ. 

2.2. ХВПУСП є юридичною особою, має са.мостіRннй бWІанс, рахунки в 
органах Державної кюначей<:ької служби, штампи, печатку із :юбраженНІІМ 
Державного Герба Украіни і своїм найменуванНJІМ . ХВПУСП має право 

укладати цивільно-правові угоди . 
2.3. Х:ВПУСП несе відповідWІьність перед особою, державою, 

суспільством за викоианНJІ функцій і завдань, що покладені на нього, ЖИТІJІ і 
здоров'я учнів, праціаників навчWІьноrо закладу під час навчWІьно
внробннчоrо та навчWІьно-виховноrо процесів, за порушення їх прав та інше, 

шо передбачено законодавством У краін:. 



2.4. ХВПУСП може мати відділеинх, навчально-виробничі, навчальио
t;ОJоІерціЯні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші nідрозділи, шо 

л.іють на підставі положень, які розробЛJІЮться ХВПУСП та затверджуються 

tерівництвом ХВПУСП за поrодженНJІМ з колективом та Департаментом нвуки 
і освіти Харківської обласної державної адміністрації; уrворювати в 
установленому порадку разом з іншими навчальними :JВКІІадами, 
підnриємствами, установами, орrанізаціхмн навчально-виробничі комплекси, 
входити до асоціацій та інших об'єднань юридичних осіб. 

Відкрнтrи відокремленого підрозділу ХВПУСП (філії, іншого підрозділу) 

проваднтьсJІ у порядку, встановленому ДІІJІ створенНJІ професійно-технічних 
навчальних закладів. РішенНJІ про відкрнтrя відокремленого підрозділу 
ХВПУСП nриймається Міністерством освіти і науки України за nоданНJІм 

J,Іісцевихорrаніввиконавчоївла.ди . 

2.5. ХВПУСП проваджує діильність, пов'я:тну з підготовкою 
кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, пісЛJІ отриманнJІ 

ліцензії, а Яого відокремлені структурні підрозділи (філі.ч, інший підрозділ)

пісЛJІ проведенНJІ ліцензуванНJІ 3 внесеннJІм їх до ліцензії ХВПУСП. Ліцензія 
вндаєтЬСJІ у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

2.6.3 мстою спрИJІННJІ розвнтку навчально-матеріальної та соціально
побутової бази, 1абезпеченНJІ профе<:іЯно-пра!(ТІfЧНОЇ підготовки, вирішенНJІ 

соціальних та інших питань nра.цівників, учнів. слухачів, ХВПУСП може 

укладати угоди із підnриємствами, установами, організаціями та іншими 

суб'єІrfВМнrосподарювання. 

3. Навчально-внробннчніІ процес: 

3.1. Навчально-виробничий процес у ХВПУСП - це система 

організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спр11мованих на 

реалізацію змісту і завдань ступеневої професіЯно-технічної освіти відповідно 

до державних стандартів та встановлених вимог. 

Навчально-виробнІlЧиЯ процес: у ХВПУСП rрунтується на принципах 
rуманістнчної особистісно-орієнwваноі педагогіки, демократизму, 
незалежності від політичних партіЯ, ІJІОМадських, релігійних організаuіЯ, на 
спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, 
колективів підприємств, установ та організаціЯ і ~о~оже включати nриродннчо

математичну, rуманітарну, фізичну, заrально-професіЯиу, професійно

теоретичну, професійно-праtm~чну підготовку, а також виховну po6<:rry 3 
учнями, слухачами. 

3.2. Навчально-виробничий процес: у ХВПУСП 1дііtснюється відповідно 
до ПоложенНJІ про організацію навчально-виробНІlЧОГО процесу у професійно
технічних навчвльинх :JВКІІадах, затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 30.05.2006 N~ 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
Украіни 15.06.2006 за 1f2 71\J/12585 (із змінам!!), Порядку на.данНJІ робочих 
міець ДЛJІ проходжеІ!НJІ учНJІМи, слухачамн професійно-технічних навчальних 
1акладів виробничого навчанНJІ та 5внробничої практики, затвердженого 



постановою Кабінету Міністрі1:1 України 1:1ід 07.06.1999 .N2 992 (із змінами) та 
вимог інших законодавчих та норматнвно-право8ИХ a~rri8, :Jа.Зиачених у 

пуиІСТі 1.5 ро3ділу І Статуту. 

3.3. Первинна професійна підrоrо8ка, професійно-технічне навчанНJІ, 

перепідготовка та підвищенНJІ кваліфікації осіб за осІ:Іітньо-кваліфікаційним 
рівнем ((кваліфікованиІІ: робітнию) здійсНЮЄТЬСJІ за професіими, вюначеинмн 

ХВПУСП зrідио з Держваним переліком професій з підготовки кваліфікованих 
робітннкі1:1 у професійно-технічних навчмьних закnвлвх, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 N2 1117, Націонмьним 
класифікатором України ДІ( 003:2010 ((Класифікатор професій» та відповідно 
до отриманих ліцензіІ!: ДЛJІ провадженНJІ діяльності з наданНJІ ocвirnix послуг. 

3.4. Зміст навчально-внробничого процесу та термін навчаннх у ХВ ПУ СП 
визиачаютьси робочими навчальними планами і про!JІІІМВМИ, JІКі розроблені 

ХВПУСП спільно з підприємствами-замовниками на основі Державного 
стандарту професійно-технічної освіти. 

3.5. Здобутrх професійно-технічної освіти у ХВПУСП здійснюсrьси за 
денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистаиційною, екстернатною 

формами навчанНJІ, з відривом і без відриву від виробництва та за 
іиднвідуальннмн навчальними планами. 

ХВПУСП самостіІІ:но обирає форми та методи організації навчально

виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванним 
основ педагогіки, 8Изначають засоби і методи навчвиШІ та виховання учні8. 

У процесі професійно-практичної підготовки та а позаурочннІІ: час учні, 

слухачі ХВПУСП надають послупt населенню, внrоrовмuоть продукцію, 
товари широкого вжитку, що реалізуютьсJІ 8 установленому порJІДК)'. 

3.6. Учні, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно із 
здобуттям професії 3добувати повну загальну середню освіту у ХВПУСП або в 
іншому навчальному закладі. 

Учні, JІКі з певних nричин не можуть одночасно із набуттям nрофесії 
здобувати повну загальну середню освіту, а також ті, икі пО"Іребують соціальної 
доnомоrи і реабілітації, можуть здобувати лише робіпrnчу кваліфікацію з 
урахуванИJІм медичних nоказань і протнпоказань ДЛJІ наступної трудової 
діхльності. Обраиии форм і методів професійної підготовки проводиТЬСJІ згідно 
з висновками сnеціалістів медико-соціальної експертної комісії. 

3.7. ПриІІ:ом rромад11и на навчанНJІ до ХВПУСП здійснюсrьсJІ відпо8ідио 
до державного замоменНJІ та угод із юридичними і фізичними особами 8 межах 
ліцензованого обсJІrу згідно з nравиламн прийому, розробленими ХВПУСП на 
основі Тиnових nравил nрийому до професійно-технічних навчальних закладів 
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
14.05.2013N2499. 

На третіА стуJІінь професійно-технічної освіти зараховуютьси на основі 
конкурсного відбору особи з числа кращих, щодо оволодінНJІ професією, учнів 
ХВПУСП, икі завершили навчанНJІ на другому ступені і мають ПОВІ{)' загальну 
середню освіту. Також, на третій ступінь професійно-технічної освіти можуть 
прнйматнСJІ випускники іншІІх щ:х>4~ійно-тех11ічних навчальних закладів, 



nрацюючі робітники, особи з числа ие:тйнятого населення, які зазерwпли 
навчання на другому стулені і мають иапежний рівень кваліфікації з 

відловідІІОЇ професії, ПОВІ!)' :JаГWІЬІІ)' середню освіту та витримапи конкурсний 
відбір. 

Учнів ХВПУСП, які успіw11о закінчили другий стуnінь профе<:ійІІо
пхнічної освіти і лроЙІ.І.ІІІП кваліфікаційну впстацію ~ присвоєнням освітньо

кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітиию> відповідного нвпря.чу 
(спеціапьиості), :траховуються (переводяться) на -третій стуnінь профе<:іІіно

технічноі освіти на осиові конкурсиого відбору. Зарахування осіб на третій 

ступінь nрофесійно-ихнічної освіти здійснюється без надання встуnником 
сертифіката :ювнішнього незалежного оцінювання. 

Директор ХВПУСП, з метою проведення конкурсного відбору осіб ддя 
навчання на lрЄТЬОму стулені професійно-технічної ocвirn, створює конкурсну 

комісію та визначає порцок їі роботи. Конкурсний відбір осіб на третіА ступінь 
професід:но-пхнічної освіти здійснюєrься :т крнпрія.чи, що визначаються 
ХВПУСП, в основі яких мають буrи: здібність, старанність та результати 

навчання на другому ступені професійно-ихнічної освіти. Результати 
конкурсного відбору оформляються nротокопом конкурсної комісії і 

затверджуються наказом директора вищого професійного училища. 

Прийом слухачів на перепідготовку вбо підвищення кваnіфікації може 

здійснюватнея ШІlЮСОм проведення вхідного КОН1рОЛЮ знань, умінь та навичок 
відловідно до статrі 14 ЗакоІІ)' України «Про професійно-технічну освіту>>. 

3.8. Навчапьний рік у ХВПУСП розпочинаєrься, як nравило, І вересня і 

заверwується в терміни , астаномені робочими Nавчапьии~о~и манами. 

Ддя слухачів, а також лід час організації nерепідготовки робітників і 

підвищення їх кваліфікації, ЗВНЯ1ТЯ розпочинаються з урахуванням 

укомrтектуваNня навчапьNих rpyn, або в терміни, погоджені із з.вмовннками 
кадрів. 

Ддя учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули 
загапьtІою тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 - у зимовий n 9 - у літній 

періоди. Ддя учнів, які навчаються 10 місяців, встановлюються канікули 
2тижні - взпмку. 

3.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковнми одиницями 
часу, передбаченого Д/іJІ виконання навчальних nротрам професійно-ихнічної 

освіти. 
Обліковими одииицями навчального часу є: 

а) академічNа година тривалістю 45 хвилин; 
б) урок виробничого навчання, тривапість якого не nеревищує 6 

академічних годин; 

в) навчальний день, тривалість якого не nеревищує 8 академічних годнN; 
r) навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних 

ГОДИN; 

r)иавчальиий семеС1р, триваnість якого визначається навчальним 

nланом; 

д) навчальNий рік, тривапість яког: Ne nеревищує 40 навчальних тижNів. 



Навчальиид (робочий) час учнів в період проходження виробничої тв 
передвипускної (передцнпломноі) практики вствновлюсrьсJІ в :J8Лежності від 

режиму роботи підnриємства, установи, органі33.11ії згід»о із 3аКОиодавством 
України. 

3 . ІО. Навча.пьні трупи теореткчиої підпповкп у ХВПУСП 
ко111rтеnуютьсJІ чисельністю не більше JІК 30 чоловік. Виробниче навчання 
проводИТЬСJІ у иавчальних трупах чисельністю не менше JІК 12 чоловік. 

У разі органі33.11ії професійної підпповкп понад державне з.амоа.пеннJІ, 

професійно-технічного навчання, перепідготовки тв підвищення кваліфікації 
робітників, що здііісНЮСfЬСJІ 3а договора . .t•tн з юридичними тв фізичними 
оообами ХВПУСП за погодженням з юридичними і фізичними особами, може 
ІІСТ1tНОВЛЮвати чисельність учнів, слухачів у навчальних трупах, нижчу 3а 

нормативну. 

Навчальні трупи длJr учнів з відnовідними вадамн розвнтку 
коммектуютьсJІ зnдно з чинним законодавством Украіни. 

3. І І. Визначення навчальних досJІmень учнів, С.ІІ)'Хачів ХВ ПУ СП 
здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання иавчмьиих 
досяmень учнів, С.ІІ)'Хачів у 1аrальноосвітніх і професіііно-технічних 

иавчмьиих 3ВК/Іадах тв заноеJІТЬСJІ до журнмів обліку теоретичного і 

виробинчогоиавчаиия. 

3.12. Передік форм контрото знань, умінь і нВВИ'Іок учнів, С.ІІ)'Хачів тв 

критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюютьсJІ робочими навчальними 

З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів на 

окремих етапах професійно-практичної підпповкп проводиТhС.ІІ проміжна 

кваліфікаційна атестація, за наслідками JІ.КОЇ присвоюєтЬСJІ. відповідна робітнича 
кваліфікаціи(розрцкпас,катеrоріи). 

3.13. Навчання у ХВПУСП завершусrьсJІ державною кваліфікаційною 
атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвосиня кваліфікації 

здійснюєтьсJІ відповідно до Положення про порядок кваліфікаціііної атестації 

тв присвосиня кваліфікації особам, які здобуІІВЮТЬ професіІІно-технічну освіту, 

3атвердженого наказом Міністерства праці тв соціальної політики Украіни і 

Міністерства освіти Украіни від 31.12.1998 N2 201 1469, зареwrрованоrо в 
Міністерстві юстиції України 0\ .03.1999 за J.& 124131717. 

До сКJ1адання державної кваліфікаціІіної атестації допускаються учні, 

слухачі, які опанували повний курс професійно-технічного навчання і мають 
навчальні досJІгненНJІ не нижче 4 балів з професійно-прахтичної підготовки тв 
усіх навчальних предметів, що входять у додаток до диrтому (свідоІfТІІ3) 

кваліфікованого робітника. 
3.14. Виnускникам, які завершми навчання на другому ступені 

професіііно-технічної освіти, успішно проЙШІІи кваліфікаційну атестацію, 
присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень <(кваліфікомний робітниК» з 

набуrої професії відJІовідної кввпіфікщії (розраду, КJ1асу, категорії, трупи) 3а 
Націонмьиою рамкою кваліфікацій, затвердженою постановою Кабінету 
Міністрів Украіни від 23.11.2011 J.& 1; 41 і ВидаІОТЬСJІ дипломи, зразок яких 



затверджений постановою Кабінету Мінісtр ів України від 12.11.1997 N2 1260 
«Про документи про освіту та вчені звання» (із змінами). 

3.ІS.Днnлом КfІ.ІІІІіфікованого робітинка з відзнакою видасrься 

випускникам ХВПУСП, які мають не менще 75 відсотків навчальних досягнень 
високого (lV) рівня (10, 11, 12 балів) з усіх предметів та професійно-прахтичної 
nідготовки, а з реІ.UТИ предметів, що входять у додаток до диплома, достаrnього 

(ІІІ) рівНJІ (не нижче 8 балів) і за результатами державної кваліфікаційної 
атестації мають високий (lV) рівень (10, 11, 12 балів) та зразкову поведінку. 

3.16. Учням, слухачам, ~кі не завершили nовного курсу навчання у 

ХВПУСП, але за результатам11 проміжної КfІ.ІІІІіфікаuійної атестації їм 

пр11своєна відловідна робітнича КfІ.ІІІІіфікація, одержують свідоцтво про 
nрисвоєння (nідвищенІUІ) робітничої кваліфікації державІіого зразка. 

Особам, які не закіІічили повного курсу навчання і не пройІUЛи 
КfІ.ІІІІіфікаційної атестації, видається довідка встановленого зразка. 

3.17. Випускникам, хкі навчмнс~ професій, пов'~заиих з роботам!і на 
об'єJtтаХ з підвищеною небезnекою праuі, що nеребувають nід наглядом 
спеuіально уповноважених державних органів, разом з дипломом видається 
посвідчення про допуск до роботи на цих об'ЄІmІХ. 

3.18. Випускникам ХВПУСП, ~кі здобули повну загальну середню освіту, 
видається документ державного зразка про отримання повної загальної 

середньої освіти. 

Учні, які мали базову загальну середню освіту і одночасно з набутт~м 
професії здобули повну загальну середню освіту за досяп~ення внсокІіх успіхів 
у навчанні із загальноосвітніх дисциІШін за умови дотрнманНJІ п.2.1, 2.2 
ПоложенНJІ про золоту медаль «За досхrnення у навчанuі», затверджеuого 

uаказом Міuістерства освіти і науtt:н Україщt 8ід 13.12.2000 .N'!! 584, 
нагороджуються Золотою та Срібною медВІUІМН. 

Ріщення про представленІUІ ВШІJСкнuків ХВПУСП до нагородження 
Золотою або Срібною медВІUІми приймається nедагоrічною радою, 

погоджується з Департаментом иаухи і ocвirn Харківської обласної державної 

адміністрації. 

3.19. Річне оuінювання та державна підсумкова атестація учнів із 
загальноосвіrnіх предметів nроводиться відnовідно до ПоложеННJІ про 

державну підсумкову атестацію учнів (вихованці8) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 18.02.2008 .N2 94 (зареt:строваного в Міністерстві юстиції Україин 27.02.2008 
за .N2 151114942 (із змінами), Інсtрукції про переведення та випуск учнів 
(вихованців) навчальних закладів СІістемн загальної середньої освіти, 
затвердженої наказом Міністерства ос8іти і науки УкраЇИІf від 
14.04.2008 N2 319, зареєстрованого в Міністерстві юстиuії Украіни 06.05.2008 за 
N2383115074. 

Особам, які навчалися у групах із здобуттям повної загальІіоЇ середньої 
освіти, але не заверUІІfЛИ повного курсу навчання, видається довідка (табель) 

про навчальні досяrnення із загальноосвітніх предметів встановленого зразка. 
3.20. Науково-методичне забезпе;еиНJІ иавчвльного процесу у ХВПУСП 



здіІІснює методична служба, •ка включає педагоrічну та науково-методичну 
ради, предметні, циклові, методичні комісії та інщі об'еднання педагоrічннх 
працівників. 

3.21. Мова навчання у ХВПУСП визначасrьси відловідно до вкмог 
КоиСТІП)'ціЇ Україюt, законодавства України про мови. 

4. Сп:rус учні~~;, слухачів ХВПУСП 

4.1. Учні ХВПУСП - це випускники основної або старшої 
3аГВЛЬНоосвітньої wколи, зараховані до ХВПУСП на навчання за протрамамн 
первинної професіІІ.ної підготовки. 

4.2. Слухачі ХВПУСП - це особи, зараховані до ХВПУСП на навчання за 
проІJІВМВМН професіІІ.но-технічноrо навчання, перепідготовки чи підвнщеННJІ 
КВШІіфікації. 

4.3. Права і обов'изкн учні8, слухачів ХВПУСП 
зцонодавством України та цим Статутом. 

4.4. Учні, слухачі ХВПУСП мають право на: 
а) належні умови навчання за обраною професією; 
б) матеріальне забезпеченнІ! в період навчання на умовах і в поридку, 

астаноаленому Кабінетом Міністрів Україин; 

в) навчання професії за індивідуапьною про!рВМою; 

г) безоплатне корнстування навчально-~~;нробннчою, культурно-
спортивною, побутовою базами навчального закладу; 

r) матеріальнудопомшу; 
д) оплату праці під час виробничого навчання і пракrnкн згідно з 

:mконодавствомУкраїни; 

е) безоплатне медичне обслуговування, користуванНJІ засобами 
лікування, профілактики захворювань та зміциениІІ здоров'ІІ; 

є) щотижневиІІ. 8ідлочинок і канікули ПJюnтом навчального року та піСJUІ 
і!огозакінчення; 

ж)безоплатне оволодіННІ! інwою професією у разі хвороби, що не дає 

змоги продовжувати навчаННJІ 3В обраною професією; 

з) додатко~~;у відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, 

передбачені :mконодавством для осіб, 11кі лосднують роботу з навчанН.ІІМ; 

н) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного 

освітньо-кваліфікаціііноrо рівни, :щобуtтІІ додаткової освіти відповідно до 

укладеної з ХВ ПУ СП угоди, в тому числі і нв кшпрактній основі; 
і) направлення на навчання, стажуванни до інших навчальних закладів, у 

rомучнслізакордон; 

і) участь у uауково-досліднііі, дослідно-конструкторськііі та інших видах 

наук<~вої діJІльності, конференціп, олімпіадах, виставках, конкурсах; 

й) особисту або через своїх представників участь у ІJІОМадському 

самоврwванні, в обговоренні і вирішенні ІІИТІUІ Ь удосконаленни навчально

виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержанни С"rnпендііі, організації 

дозвіллІІ,побутутощо; 



к)участьвоб'єднанНІІХrроМадJІН; 
л)безлечніінешкідлнвіумовннавчанНJІтапраці; 
м) захист від будь--яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права 
або принижують їх честь та гідність; 

и) пільговиІІ: проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України. 

4.5. ВідволіканНJІ учнів, слухачів ХВпУСП 38 рахунок навчального часу 
на роботу і здійсиеиНJІ заходів, не лов'ІІзаних з процесом иавчаниJІ, 

38бороНІІЄТЬСJІ, крім виnадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів 
України. 

4.6. Учні, слухачі ХВПУСП :юбов'ІІ:Jані: 
а) дотримуватись законодавства Україин, моральних та етичних норм; 
б) виконувати вимоm навчальних про'l>ІШ і сиспми контролю знань, 

умінь, навичок; 

в) систематично і досконало оволодівати знанНJІМИ, праІсrИчиими 
навичками, професіііною маіістерністю, підвищувати загальниіі культурний та 
rроМадJІНСЬКИіі рівень; 

г) відвідувати ЗВНJІУТІІ, в тому числі А за індивідуальикм f1>1!Фіком; 

r) дотримуватисJІ вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку 
ХВ ПУ СП; 

д) виконувати лід час проходжеиНJІ виробничої практики вимоги 
нормативно-правових актів, які реІ)ІлЮють працю робітинків відповідних 
підприємств,устаиов,органі38ціА; 

е) дотримуватнсJІ прВВКІІ охорони праці під час прахтичного навчаниJІ і 
виробиичоїпракmки; 

є) бережно СТВВИТИСJІ до обладиаиНJІ, засобів навчанНJІ, що 
викорисrовуються в навчально-виробничому і навчально-виховиому процесі. 

4.7. Збитхн, що навмисно 38Подіииі учНJІмн, слухачамн ХВПУСП 

підприємству, установі, організації, тощо, відwкодовуютьсJІ ними особисто або 

38 рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства Україин. 
4.8. За невиконанНJІ обов'11зків і систематичне порушенНJІ Статуту, правил 

внутрішнього розпорІІДку ХВПУСП, до учНJІ, слухача застосовуютьсJІ такі 
заходи впливу JІК попередженНJІ, догана, відрахуваиНJІ з навчального 38КЛаду. 

Заходи вnливу до учИJІ, слухача ХВПУСП застосовуютьсJІ на підставі поданНJІ 

класного керівника, викладача, майстра виробничого навчаинJІ або інших 
nедагогіЧНІ!Х nрацівнІІків, оформлюютьсJІ наказом керівника ХВПУСП. 

Порядок накладеННІ! дисциплінарного СТJІПІеННJІ, відрахуваннІ! з 
ХВпУСП внзначаєтьсJІ його Ста-rутом та правнлами внутрішнього розпорядку. 

4.9. Учень, слухач може буrн відрахований з ХВПУСП за: 
а) власнимбажанню.t:; 

б) низький рівень навчальнихдосJІrнеиь, неза.аовіль11у поведінку; 
в) невиконання вимог навчWІьного ману та навчвльних про'l'ам; 

r) вироком су~, що набрав закоиноі сили; 
r) 'l'убі порушенНJІ навчальної 1~исципліин або правил внутрішнього 



рооnорядку ХВПУСП; 

д)станомздоров'ІІ; 

е) пере~~еденНJІм, за його згодою, вінший навчвщ.ннй заклад. 
Учень, слухач при відрахуванні з ХВПУСП може буrн атестований за 

.:ІОСJІПf)'ТНМрівнемкваnіфікації. 

4.10.За досиrненНІІ внсоких результатів у навчанні та в оволодінні 
професією, за актнану участь у виробннчій діІІЛьмості та за інші досІІrненНІІ 
застосовуються форми морального та матеріального заохоченнJІ учнів, 
С.'Іухачів: подяка, 'l>~Шота, почесuа грамота, нагородженнІІ ціниІІм nодаруuком, 
:JаИеt:еИНІІНаДОШІС)'ПОШВНН. 

4.11 . Час навчанНJІ у ХВПУСП зараховується до трудового стажу учн11, 
слухача, у тому чнсді до безnерервного, і до стажу роботи за спеціальністю, що 
дає право на пільrn, встаиовпе"Іі дл11 відповідної категорії працівнІІків, 11кщо 
перерва між днем захінченНJІ "Іавчання і днем зарахуванНJІ "Іа робоrу за 
одержаною профе>:ією не перевищує трьох місяців. 

В"Іпускннка.'-1 ХВ ПУ СП деИ"ІОЇ форм"І навчанНJІ, які навчадисJІ 10 і більше 

місJІ.Uів, надається оnлачувана відпустка підприємством, установою, 
організацією ПJ)ОТJІГОм перІШІХ трьох міСJІців роботи в "Іьому. Тр"Іваліс-n. 
щоріч"ІоЇ ОС"ІОВ"ІОЇ відпустк11 випускників віком до 18-тн років становить 

31 кадеІІДарний день. випускників віком понад 18 років - відповідно до 

встановленої на підпрнємстві дл11 робіт"Інків відповідної професії, 

спеціальж>еті,посади. 
Випускникам, які навчаднея за де"Іиою формою навчанНJІ менш ніж 10 

міс11ців, час иавчан"Ія зараховусrься до трудового стажу, що дає 11раво на 
щорічну основну відпустку. 

Вилускн"Ікам, які навчалися за державним замовпеи"ІЯМ, держава 
гарантує надання першого робочого місц. 11ідnовідио до одержаної професії 

згідно із законодавством Україин. 
Інші литаuия соціального захнс-rу учнів, слухачів ХВПУСП реrулюються 

законодавствомУкраїни. 

4. 12. У чию ХВПУСП вндасrься учнівський квнток астаноменого зразка. 

5. Пед•rоrічні працівники ХВПУСП 

5. І. Перелік посад педагогічних 11рацівииків ХВПУСП, їх права, 

обов'язки, відповідальність та соціальні гаршrгії внзначаються КонСТІІтуцією 

України, Кодексом законів про nрацю України, законами України <dlpo освіту>), 

«Про професійно-технічну освіrу», Положенням про професійно-технічинй 

навчальний заклад, :JВТ1!ердженим Постановою Кабінету Міністрів Україин від 
5 .08.1998N~ 1240 (із змінами), іншнми законодавчими та иорматиІІно

правовнмн актами. 

5.2. Педаrоrіч"ІОЮ діІІПьністю у ХВПУСП займаються особи, ІІКі ~о~ають 
відnовідну професійну освіrу та професійно-педаrоrічиу підготовку, морапьні 
якості і фізич"ІиЙ стан якнх дає змоrу внкоиуваm обов'Jr.Ікн педагогічного 

працівника. 



На nосади nедагогічних працівників ХВПУСЛ можуrь nризначатися 
фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і здобули відповідну 
лснхолоrо-педаrQгічнупідrотовку. 

Вимоги до педагогічних працівників ХВПУСП визначаються 

кааліфікаційннми характеристиками, що затверджуються в устаноменому 
поридку. Рівень професійної кваліфікації nедагогічних працівників, які 
забезпечують професійно-практичну підготовку за конкретною робітничою 

професією, має буги, ик правило, вищий від встановлеІІого ІІавчмьннм планом. 

5.3. Дп.я: вИ3наченНJІ відповідності педаrогіч11оrо працівника ХВПУСП 

заАманій посаді, рівни йоrо кваліфікації проводиться атестація. Періодичність 

обов'изкової атестації та пор~~док ії проведенІUІ встановлюються Міністерством 

освітнінауки України. 
РішенІUІ атестаційної комісії є лідстаоою ДІІJІ встановленНJІ ледаrогічному 

працівникові відповідної катеrорії, лрисвоєнюt педаrогічноrо звання або 

звільнении його з роботи в пор~~дку, передбаченому законодавством Україин. 

5.4. Приймає на робоrу та звільииє з роботи працівників ХВПУСП 

дирекrор у порJШКУ, визначеному законодавстоом України. 
На посаду педаrогічних працівинків у ХВПУСП можуть призначаmсь 

особи, які мають відповідну вищу освіту та професійно-педагогічну підготовку, 
моральні икості і фізичний стан иких даюn. змоrу виконувати обов'язки 

педаrогічних працівників, а також фахівці виробництва, икі мають відповідну 
вищу освіту і в подальшому О'Ірнмують лсихолоrо-педаrогічну підготовку. 

Педагогічні працівники ХВПУСП приймаються на робоrу nшJІХом 
ухладанІUІ з ними трудових договорів, у тому числі контрактів, згідно із 
законодавствомУкраїни. 

5.5. Педагогічні працівники ХВПУСЛ мають право на: 
а) нмежиі умови та ОІlПату nраці відповідно до їі кількості та я.кості, 

кінцевих результатів та законодавства України; 
б) щорічну основну відпустку тривалісnо не менше 42 календарних днів 

у порядку, затвердженому Кабінеwм Міністрів Украlнн; 

в) пексію за вислуrу років при нWІвності стажу безперервної педаrQгічноі 

роботи згідно законодавства Україин; 

г) матеріальне, житлово-побуrове, медичне та ооцімьне забезnеченІUІ 
аідповідиодовстаноменихнорміпільг; 

r) користуванІUІ иавчапьно-внробннчою, культурно-сnортивною, 

побуrовою базою ХВПУСЛ відповідно до його призначенІUІ; 

д) підвищенНJІ кваліфікації, стажуванНJІ та перепідготовку; 

е) захистпрофесійної честі та гідності; 
є) участь у ІJЮМадському самовря.цуванні, обговоренні основних питань 

діяльності ХВЛУСП, а також його структурних лідрозділів і внесенНJІ 

nролозицій адміністрації ХВ ПУ СП. 
5.6. Працівники ХВПУСП зобов'язані: 
а) nостійно підвишуватн професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 

б) нвстаноменНJІ.'І і особнСТИN13 прикладом угверджуватн повагу до 



nринциnів загальнолюдської моралі; 
в) спрюrти зростанню престижу ХВПУСП; 
r) дбаАлиоо ставитись до майна ХВ ПУ СП; 
r) дотримуватись -n:хиолоrічиої дисципліни, вимог охорони nраці та 

виробничої санітарії; 
д) виконувати вимоги Cтatyry та правила виуrрішиьоrо розnорІІДку. 
5.7. Педаrоrічиі працівники ХВПУСП иесуrь дисциплінарну, 

адміністративну, кримінальну відловідальність відловідно до законодавства 

України. 

6. Звrальие уорввліник ХВПУСП 

6.1. УnранліиИJІ ХВПУСП 3діі!сюоєгьсJІ Міиістерстоом освіти і науки 
України, Деоаргаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації, відповідно до їх повноважень, визначених Законом України 

tdlpo nрофесійно--n:хнічну освіту». 
ХВПУСП виконує рішенИJІ інших центральних та місцевих органів 

виконавчої ВІІадн, що не суперечагь зи:онодавству України. 

6.2. Керівництоо діІльніС1Ю ХВПУСП 3діі!снює директор, JІкиі! 
призиачаєn.сJІ па nосаду за результатами конкурсу ШІUІХОМ укладанИJІ з ним 

контралу Міністерством освіти і науки України відловідно до з.акоиодавстtІВ 

Україки, а у виnадку делеrуваннJІ місцевим органам акконавчої ВІІадИ окремих 

фуt~кціі! з управліииJІ nідпорJІдкованими Міністерсnу освіти і каухи Україки 

державккмк nрофесійно-технічними кавчальнкмн закладамн - обласною 

державкою адміністрацією. 

Директор ХВПУСП проходить атестацію у порJІJІку, встановленому 
МіністерствомосвігкінаукиУкраїнк. 

Koinpwcr з директором ХВПУСП може бути розірваккй ка nідставах, 
усгановлених зи:онодавством Українк, а також nередбачених у контракті. При 
цьому розірваииJІ контракту з ікіціативи Міністерства освітк і каукн України 

або дкректора ХВПУСП nовкино лровадитисJІ з урахуваннJІм гарантій, 

встаноВІІеиихзвкоиодавствомУкраїни. 

При розірвакиі контралу на підставах, встановлених у КОК1рВКТі, але не 

передбачених законодавством Украіни, заільненнJІ nровадИТЬСJІ згідно з 

пуюrrом 8 статті 36 Кодексу законів про працю України, про що робигьсJІ 
відповідний заnис у '!ру довій кинжці директора. 

На директора ХВПУСП, JІКИЙ )'ІСЛВВ коктракт, nовністю nоширююгьсJІ 
nільгитакомпеисаuіі,встановлеиізаконодавствомУкраїииуразізвільненнJІ. 

Сnори між сторонами, що уклали контрахг, розrJІJІДВЮТЬСJІ у nорJІJІку, 

встановлеиомузакоиодавствомУкраїии. 

6.3. Директор ХВПУСП: 
а) організовує иавчалько-виробиичий, навчально-виховний nроцес, 

забезпечує створекиJІ кеобхідинх умов длJІ підготовки, переnідготовки та 

лідвищеииJІ кваліфікації робітників; 
б) діє від імені ХВПУСП; 



в)в установленому пор11.дку персонапьно відповідає за результати 
-'І.іІльності ХВПУСП; 

г) приймає на посади тв звіл ьиJІє 3 посад працівників ХВПУСП, 

3аТверджує від11овідио до кваліфікаційних характеристик їхні ІІосадові 
обов'JІзхн, формує педагогічний колектив; 

r) створює необхідні умовІІ длJІ методичної та творчої poбorn 
педаrоrічних працівників, иавчаиНJІ учнів і слухачів, використаиІІJІ і 

ВІІроваджеННJІ 111\МИ Лроrреє!ІВНИХ форм і методів НВВЧВННJІ, ро3ВІfТК)' 
іниоваційної діІльиості, ІІроведеннJІ педагогічних ексnериментів; 

д) видає в межах своєї компетенції накази і розпорJІДЖеиНJІ, заохочує 
ІІраЦівииків, учнів і слухачів ХВПУСП та застосовує передбачені 
законодавствомстягнеННJІ; 

е) розробляє в межах нuвІІого фонду заробітної плати, діючих 
нормативів штатний розnис та чисельність прадівників ХВ ПУ СП; 

є) встановлює премії і доплати до посадових окладів і ставок uробіmої 

ІL1 аТІІ працівинків ХВЛУСП за конкретні результати праці , відповідно до 
положеиНJІ про преміюваннJІ; 

ж)uбезпечуєбезпечніінешкідлнвіумовннавчанНJІ, праціівІІхованНJІ; 
з) разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів nід час 

анробничого навчаннJІ та виробничої прапихи на виробництві єпеціапьним 

од.~гом та засобам11 індивідуального зах11сrу. 

Органи управлінНІІ професійно-технічною освітою можугь делеrувати 
директору ХВЛУСП й інші повиоваженнJІ, що визначаютьсJІ контрактом. 

ДІІректор ХВЛУСП щорічно звітує перед загальними зборами колективу 

ХВЛУСЛ. 

6.4. Вищим колегіальним органом f1>0мадського самоврядуванНJІ 

ХВПУСП є загальні збор11 (конференціJІ) колективу ХВПУСП, акі правомочні 
nрІІй.чатІІ рішенНІІ у межах своїх повноважень за учВС110 не менш JІК двох 

третни від кількості працівників. Загальні збори (конфереиціJІ) колективу 
І ХВЛУСП СІШИКаІОТЬСJІ не менше ОДНОГО разу ИВ рік. 

6.5. Загальні збори (конференціJІ) колективу ХВПУСП уnовноважені: 
а) прнІtмаm Статут ХВПУСП та вносити про11ознції щодо змін та 

доповиеиьдонього; 

б) брати учвсn. у визначенні основних напрJІМіа діJІльності та розвкпсу 
ХВПУСП, лідвищенНІІ JІкості і ефектнаності 11ідrотовки робітинчих кадрів, 
)З..'І)'ЧеННJІ додаткових коштів на зміцненНJІ матеріально-технічної бази 

ХВ ПУ СП; 
в) вирішують у межах своїх поІllІоважень ІІНТВНИJІ навчально-виробничої, 

навчально-виховної, иавчапьно-методнчної, економічної і фі нансово-
господарськоідіJІльиостінавчальногоз.акладу ; 

r) вноснm пропозиції шодо кандидатур на посаду директора ХВПУСП; 
r) вносити пропозиції щодо представнІІків до складу конкурсних комісій 

при :шміщениі вакантної посади директора ХВЛУСП; 
д) uтверджувати правнла внутрішнього розпорІІДку; 

е) обирати комісію з трудових сп~fів; 



є) заслуховувати щорічний звіт дирекrора ХВПУСП; 
ж)розгшщатитаукпадатнколективннйдоrовір. 

6.6. РішеНfL1 загальних зборіа (конференції) колеКТ1!ву ХВПУСП 
вважасrься прнйИІІТнм, якщо за кього проrолосувало більше половини 

nрисутніх на них. РіwенНJІ загальних зборів (конференціі) колективу ХВПУСП 
!Іосить дорадчий характер. 

6.7. У ХВПУСП можуrь утворюватисJІ й інші opramt громадського 
СІІ..\ІОВрядуваиНJІ, 

6.8. Наказом директора СТЩІрюється педаrоrічна рада, JІКа розглядає 

mпаиНJІ орrаиізаu.ії та здійсненНJІ иавчапьно-виробничого та виховного 
nроцесу, rоловою JІКОЇ є директор ХВПУСП. 

6.9. У ХВПУСП забезпечуєrься веденнJІ діловодства в установленому 
Рорадку, здійсненНJІ звіrnості за результатами своєї діяльності, поданЮІ 
стаrnстичиої та інwих передбаче11их відомостей у встановлені терміни. 

7, Фіи JІ ІІсуваииІІ та мапріально-пхнічиа база 

7.1. Пормок фінаисува.инJІ та матеріапьно-технічиого забезпеченRІІ 

ХВПУСП внзиачаютьсJІ Бюджетним кодекСQм УкраїІІн, законами України «Про 
освіту~>, ((Про професійно-техІІічму осаітуІ>, «Про заrапьну середню освіту», 

іншими законодавчими та иормативио-t~равовими а.ктамн. 

ФінаисуванRІІ професійно-технічної підrоrовки робітників, соціапьний 

захист учнів, слухачів та педагогічних працівинків ХВПУСП у межах обся.rів 

державного замовлеиИJІ, здійснюється. на нормативній ОСІІові за рахунок коиrrів 

державного бюджету (о!ІЛата послуг з t~ідготоаки кваліфікованих робіrnнкіа 

на умовах державиого замовленНJІ, видатки на що враховуютьсJІ при 

вишаченні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті). 
ХВПУСП є неприбутковим закладом. Kourrн ХВПУСП, одержані від 

злійснеІІюr або на здійсиенюr діяльності, передбаченої цим Статутом, не 

• вважВЮТЬСJІ прибугком і ІІС оподатковуютьси. Від оподаткуванRІІ звільНІІЮТЬСJІ 
доходи ХВПУСП, отримані від виготовлеиИJІ та реалізації товарів (внконанЮІ 

робіт, иаданИJІ послуг), nов'язані з їх основною, статутною діJІльністю. 

7.2. ОбсJіrи бюджетноrо фінансуванRІІ ХВПУСП не можуть 
з?>Іенщуватнся або прнпиюrтнсJІ з.а нВJІвності інших джерел фінансув<ІІІИІІ. 

7.3. Додаткові джерела фінансуванНІ! ХВПУСП визначаються законамн 
Україин «Про освіту>>, (<Про лрофесіІіио-технічну освіту>>, іншими 

законодавчими та иорматиано-nравоаимн актами. 

7.4. Додатковими джерелами фінансуванНJІ є: 
а) кошти, одержані за nервинну професійну підготовку понад державне 

за.\ІОВЛенн.ч, ррофесійно-технічне навчаиИJІ, перепідготовку та nідвищенНІ! 

кваліфікації робітників відповідно до укладених договорів з юрнднчиими та 

фізичними особами в межах ліцензоааиих обсJІrів, в тому числі підrотовку і 
перепідготовку робітинків та спеціапістіа за замовленНJІМИ служб зайнпості 

нассленНJІ; 

б)!lІІатаЗ.ВнадаНЮІДОдаТКОВІІХОСВіТНіХfІос.луr; 



в)доходи від реаnізації продукції навчаnьно-внробннчих майстерень, 
цехівтвнаданНJІіншихпослуrнаселенню; 

r) доходи від наданНJІ в ореІІд)' при.чіщеиь, споруд, обладнанНJІ в 

уС'ТВ/Іоалеиомузакоиодавствомпоридку; 

r) валютні надходженнJІ; 
д) благодійні внески, rранти тв дарунки, одержані від підприємств, установ, 

арmнізацій,окремихrроміІДІІн; 
е) коІІПн, що отримані ХВПУСП :JЗ наданИJІ платних послуг, перелік JІКНХ 

затверджено постанооою Кабінету Міністрів Украіни від 27.08.2010 )'(!! 796 
dipo uтвердженИJІ переліку nлатних послуг, JІ Кі можугь надаватнея 

навчальними заклада.чн, іншими уС'ТВ/Іовамн і закладамн системи освіти, що 

напежать до державної і комуимьної форми аласності тв пов'язані з його 
основною стаrутною діяльністю>>. 

Відповідно до частини другої статті 85 Бюджетного кодексу Украіни 
ХВПУСП впродовж бюджетного періоду може отри.чуватн видатки на його 
функціонуванНJІ одночасно з різних бюджетів у випадку, коли такі видатки 

здііtснюютьсJІ :JЗ рішенним відповідної місцевої ради за рахунок вільного 

:J&;1ИШку бюджетних КQUПЇВ або перевиконання дохідної частини загального 

фои.ду місцевого бюджету, за умови відсутності заООргованості такого 

бюджету, за :JЗХищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату аОО 

за рішенИJІм Кабінету Міністрів Україин . 

7.5. Коurrи,матеріаnьні цінності тв нематеріаnьні активи, що надходять 
безкоІІПОвно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних 
nожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, 
ХВПУСП, метою икого не є одержанИJІ прибутку, дл11 здііtсненни освітньої, 

оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються nрибутком і не 
оподатковуютьсJІ. 

7.6. КоІІПн, що надходять ХВПУСП від здііtсненюІ діJІльності, 

передбаченої цим Стаrутом, є коштамн спеціапьного фонду державного 

І' бюджету, що спрямовуютьсина видаТЮІ згідно із кошторисом, затвердженим в 

устаноалеиомупоридку. 

7.7. Не використані в поточному році кourrи спеціального фои.ду не 

~о~ожуть бути вилучені з рахунку ХВПУСП, крім випадків, nередбачених 

закоиодавствомУкраїнн. 

7.8. Відповідно до статті 50 Закону Украіни «Про nрофесііtно-технічиу 
освіту» п'пдесп відсотків заробітної плати за виробииче навчанИJІ і виробничу 
практику учнів, слухачів ХВПУСП (відповідно до укладених з підприємствами 
договорів на виробниче навчаиия та виробничу практику учнів, слухачів 
ХВПУСП) напра8JUІЄТЬСJІ на рахунок ХВПУСП для здійсненн.я його ствтутної 
діJІльиості, зміцненИJІ навчально-матеріальної бази, на соціапьниіt захист учнів, 
слухачів, проведеиНJІ культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи. 

7.9.Дли забезпеченНJІ підгоrовІСи, перепідготовки і nідвнщенНJІ 
кваліфікації робітничих кадрів ХВПУСП має відповідну навчально-матеріальну 
базу (навчальний корпус загальною площею 3090,8 кв. м.) тв земельну діл.янку 
відповідно до nаспортів, технічної до~ентаuіі, актів nрава власності тощо. 



ПриміщенНJІ і споруди ХВПУСП обладиані відповідно до діючих 
иормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони 
праці, правил пожежної безпеки і саиітарио-rіrієнічиих норм . 

7. !О. Об'єкти права власності: навчально-виробничі, побуrові, культурио
осаіmі, спортивні будівлі та споруди, житло, комунікації, обладнаннІ!, з.асобн 

аuчаиНJІ, транспорт11і 1аеоби та інше майно ХВПУСП є державною власністю, 
шо закріплена Міністерством освіти і науки України за ХВПУСП, і перебуває у 
оперативиому управлінні ХВПУСП 

Функції управлінНJІ майном, закріпленим за ХВПУСП, контролІ> за 

~ктивністю ЙОГQ внкористанНJІ і збереженнІ! здііtсІtЮЄ Міністерство освіти і 

ивуки Украіни . 

7.1 І. ХВПУСП несе відповідапьність перед Міністерством освіти і науки 
України за збереженНІІ та викорнстанНJІ за прнзначенНІІм закріпленого за ним 
JоІайна. 

7.!2. Суб'єкти господарювання маюn. право передаваm безкоштовно 

ХВПУСП техніку, обладнаиНJІ, матеріапи, будівлі, споруди, транспортні засоби, 

t іиші матеріальні цінності, а також фінансові ресурси, у порядку, визначеному 

8. МіжНІІродне співробrгництво 

8. І. ХВПУСП має право укладати договори про сnівробітництво, 

вс:-тановлювати відповідно до законодавства України nр11мі зв'язки з 

навчальними закладами зарубіжиих краін, міжнародними організаціями, 
фоІUІІІ..\ІИТОЩО. 

8.2. ХВПУСП має право відповідно до законодавства України 

uіlІсиюватн :ювнішньоекономічну діяльність на основі договорів, укладених 
ИЮІ з іноземними юридичними і фізичними особами, а також мати впасний 
аашотииіtрахуиок. 

8.3. ХВПУСП корнстуєrься податковими, митними та іншими пільгами 
vідно із законодавством України. 

8.4. Валютні і матеріаnьні иадходженНJІ від зовнішньоекономічної 

ш..~ьності викорнстов)'ІОТЬСJІ ХВПУСП дІІЯ забезпеченНJІ діяльності, 
передбаченої цим Статутом. 

9. Порадок вн~ення змін до Статуту 
ХВПУСП 

9. 1. Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації, 
відповіднодозаконодавства України. 

9.2. Зміни та доnовнення до Статуту аносяться згідно із 
законодавством України після обГQвореиня на загальних зборах колективу. 
)".інк та доповнення до Статуту затверджуються і погоджуються у тому ж 

nорядку, що і сам Статут. 



10. Пор11док реоргаиізаціі nліквідаціі 

ХВПУСП 

І 0.1. РішеинJ про реорганізацію або пр11пиненНJІ юридичної особ11 
ХВПУСП nр11Амвє МіиістерстІЮ освіт11 і науки Україин. ЛіквідаціJ або 
реорганізаціJ (3ЛИ1Тх, приєдн!ІННЯ або поділ) 3Дійсиюється зrідно із 
законодавствомУкраїни. 

10.2. Пр11 реорганізвції всJІ сукупність прав і обов'JІзків ХВПУСП 
переходитьдойоrоправоиаступннків. 

10.3. ЛіквідаціJІ uіІіснюсrьсJІ ліквіда.ціІіиою комісією, яка утворюєтьсJІ 
у відповідності до законодавства Україн11. Ліквідаціи вважасrься завершеною, 
в ХВПУСП таким, що припинив свою діJІльність, з моменту внесення 
запису про це в Єдии11ІІ: державний реєстр юридичних та фізичних осіб -
підприємців. 

10.4. Під час ліквідації або реорганізації ХВпУСП вивільнюваним 
працівникам та особам, JІКі навчаються в ньому, rарантуєтьсJІ додержаинJІ 
їхправтаінтересів,відповідиодозаконодавства Украіни . 

10.5. У разі ліквідації ХВПУСП ll:oro активи повинні бути передані 
одному або кільком неприбутковим закладам (організаціJІм) відповідного 
виду, або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено 

законом, що регулює діяльність відповідиого иеприбутковоГQ закладу 

(організації). 

ДиреКТQр 

Державного професійно-технічного 

ДІ1реІСТОр 

Департаменrу науки і освіти 

Харківської обласної державної 
адміністрації 






