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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України і є 

документом, який регламентує діяльність   вищого комунального навчального 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я. Франка" Житомирської 

обласної ради (далі – Педагогічний коледж). 

1.2. Педагогічний коледж  заснований на спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області і перебуває в управлінні 

Житомирської обласної ради (далі – Орган управління майном). 

1.3. Педагогічний коледж створений 22 жовтня (04 листопада за н.ст.) 1869 

року як Учительська семінарія Південно-Західного краю в м. Києві. У 1973 році 

заклад переведено до м. Коростишева. 1919 року його реорганізовано у Вищі 

педагогічні курси, 1925 року – у  педагогічний технікум, 1937 року – у 

педагогічну школу. Із 1944 року навчальний заклад функціонував як 

Коростишівське педагогічне училище ім. І.Я.Франка, яке відповідно до рішення 

Житомирської обласної ради від 24.10.2003 № 292 реорганізовано у Вищий 

комунальний навчальний заклад "Коростишівський педагогічний коледж імені 

І.Я. Франка" Житомирської обласної ради. 

1.4. Повна назва: вищий комунальний навчальний заклад 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради. 

Скорочена назва: ВКНЗ "Коростишівський педагогічний коледж                                      

імені І.Я. Франка" Житомирської обласної ради. 

1.5. Місце знаходження Педагогічного коледжу: 

12500, вул. Семінарська,  29, м. Коростишів, Житомирська область,  

телефон: +38(04130) 5-43-30; факс: +38(04130) 5-43-33  

E-mail: korpk.org@gmail.com; 

web-site: htpp//korpk.org 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02135879 

1.6.  Педагогічний коледж є юридичною особою, має відокремлене майно, 

право укладати договори, володіти майном; може від свого імені набувати 

майнових і особистих немайнових прав та виконувати обов’язки; нести 

відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді; має самостійний баланс, 

розрахункові  рахунки (поточний, спеціальні реєстраційні  та інші) в  органах 

Державної казначейської служби України, ідентифікаційний номер, бланк зі 

своїм найменуванням, кутовий штамп, круглу печатку із зображенням 

Державного Герба України, свого найменування та інших атрибутів юридичної 

особи.   

Педагогічний коледж є неприбутковою установою. 

1.7. Педагогічний коледж здійснює свою діяльність відповідно до чинного 

законодавства України та цього Статуту. 

Діяльність Педагогічного коледжу базується на виконанні вимог 

Конституції України,  законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про 

загальну середню освіту", "Про місцеве самоврядування", постанов Кабінету 
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Міністрів України, положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні, 

наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України,  рішень   Органу 

управління майном, положень з управління об’єктами спільної власності, 

затверджених рішеннями обласної ради, наказів управління освіти і науки 

облдержадміністрації (далі - Управління), Положення про державний вищий 

навчальний заклад, норм податкового законодавства України та інших 

нормативно-правових актів. 

1.8. Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії, 

Педагогічний коледж проводить підготовку фахівців галузі освіти за напрямами 

0101 Педагогічна освіта зі спеціальностей: 5.01010201 Початкова освіта та 

5.01010301 Технологічна освіта; 0102 Фізична культура, спорт і здоров'я 

людини зі спеціальності 5.01020101 Фізичне виховання, 01 Освіта 013 

Початкова освіта; 01 Освіта 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та 

технології); 01 Освіта 014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

1.9.   Основними напрямами діяльності Педагогічного коледжу є: 

-  підготовка висококваліфікованих фахівців галузі освіти в межах 

ліцензованих спеціальностей згідно з регіональним замовленням і договірними 

зобов’язаннями; 

-  забезпечення підготовки фахівців на основі базової загальної середньої 

освіти та на базі повної загальної середньої освіти; 

-  надання освітніх та інших послуг, передбачених законодавством 

України. 

1.10. Втручання органів державного управління в навчальну, методичну, 

господарську та іншу діяльність Педагогічного коледжу допускається лише у 

випадках, передбачених законодавством України. 

 

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Освітня діяльність Педагогічного коледжу ґрунтується на Законах 

України "Про освіту", "Про вищу освіту", Концептуальних засадах розвитку 

педагогічної освіти України та її інтеграції в європейський освітній простір, 

Національній доктрині розвитку освіти, Державній національній програмі 

"Освіта (Україна XXI століття)", Положенні про державний вищий навчальний 

заклад.  

Мовою викладання в Педагогічному коледжі є державна мова.  

2.2. Мета освітньої діяльності полягає в підготовці компетентних та 

висококваліфікованих фахівців галузі освіти України. 

Основними завданнями Педагогічного коледжу є: 

-    провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти  відповідно до  державних стандартів і включає 

навчальну, методичну, виховну, культурологічну і практичну діяльність; 

- забезпечення умов для оволодіння студентами системою наукових 

знань;  
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- формування соціально зрілої, національно свідомої, творчої 

особистості, відповідальної за свою долю та долю України, її суверенітет і 

територіальну цілісність;   

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 

моральних цінностей, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самореалізовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення виконання регіонального замовлення Органу управління 

майном та угод на підготовку спеціалістів із вищою освітою; 

- забезпечення набуття студентами професійних компетентностей, які 

необхідні для їх майбутньої педагогічної діяльності; 

- підготовка педагога, здатного забезпечити всебічний розвиток людини 

як особистості, найвищої цінності суспільства; 

- забезпечення рівного доступу до якісної вищої освіти всіх громадян 

України; 

- забезпечення  навчального процесу сучасною навчально-методичною 

літературою з фахових і психолого-педагогічних дисциплін, залучення до 

участі в їх розробці педагогічних (науково-педагогічних) працівників коледжу; 

- використання сучасних інформаційних технологій, забезпечення 

доступу до мережі Інтернет; 

- сприяння просвітницькій роботі серед населення з проблем сімейного 

виховання, організації дозвілля, здорового способу життя тощо. 

2.3. Освітня діяльність Педагогічного коледжу базується на таких 

основних принципах: 

- відповідності освіти потребам особи, суспільства і держави; 

- цілісності у підготовці педагога як гідного громадянина-патріота 

України; 

- пріоритетності  національних та загальнолюдських духовних цінностей 

у формуванні педагога; 

- фундаменталізації професійної підготовки; 

- гнучкості та прогностичності (забезпечення варіативності, 

саморегуляції та безперервного оновлення змісту вищої освіти, його адаптацію 

до вимог суспільства); 

- гуманістичної спрямованості; 

- демократизму; 

- ступеневості;  

- інноваційності; 

- відкритості досягненням вітчизняної та світової науки, культури, 

освітньої практики; 

- незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських 

та релігійних організацій. 

2.4. Удосконалення освітнього процесу. 

 Важливим чинником освітньої діяльності є модернізація навчально-

виховного процесу з урахуванням сучасних життєвих реалій, постійний 
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контроль та підвищення якості навчання, упровадження нових навчальних 

технологій.  

Позитивними тенденціями у здійсненні освітньої діяльності є: 

- формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктивно -

діяльнісного підходу за принципами гуманності, цілеспрямованості, 

прагматичності та діагностичності; 

- модернізація змісту освіти та організації навчально-виховного 

процесу відповідно до демократичних цінностей сучасних освітніх досягнень; 

- розробка і впровадження ефективних освітніх комп’ютерних 

технологій; 

- розвиток творчих здібностей студентів, здатності до практичного 

мислення й незалежного висловлювання; 

- спрямування взаємоузгодження зовнішніх потреб та внутрішніх 

мотивів до саморозвитку та самореалізації всіх учасників навчально-виховного 

процесу; 

- удосконалення напрацьованих та інноваційних технологій, форм і 

методів для підвищення якості знань. 

У роботі щодо формування якісного контингенту студентів головним 

завданням є удосконалення існуючих та пошук нових форм профорієнтаційної 

роботи, приймальної комісії, роботи, спрямованої на рекламу Педагогічного 

коледжу для стабільного залучення молоді на навчання.  

При організації прийому абітурієнтів до Педагогічного коледжу повинне 

вирішуватися завдання формування контингенту студентів із числа 

підготовлених випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

2.5.Управління якістю освіти. 

Із метою координації діяльності у сфері підвищення якості підготовки 

фахівців у  Педагогічному коледжі поставлені завдання: 

-    управління якістю освітнього процесу і постійне вдосконалювання 

системи управління якістю підготовки фахівців; 

-    збір інформації та створення електронного банку показників якості 

підготовки спеціалістів; 

-    розробка інформаційно-аналітичних матеріалів із проблем якості 

освіти, організація і здійснення заходів щодо їхнього розповсюдження; 

-    організація і проведення соціально-психологічних досліджень, 

надання психологічної підтримки викладачам і студентам, вироблення 

рекомендацій і пропозицій щодо створення дружнього мікроклімату в 

колективі; 

-   проведення моніторингових досліджень якісних показників підготовки 

фахівців і функціонування навчального процесу; 

-   створення комп’ютерного центру педагогічних вимірювань 

(тестування); 

-    створення в перспективі структурного підрозділу моніторингу якості 

освіти; 

-    створення центру кар’єрного зростання. 
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2.6. Упровадження новітніх технологій навчання. 

Пріоритетним напрямом діяльності Педагогічного коледжу є: 

- інформатизація навчального процесу, підготовка фахівців, здатних 

ефективно використовувати персональні комп’ютери та новітні інформаційно-

комунікаційні технології у професійній діяльності; 

- надання студентам можливості вільного вибору часу та місця роботи з 

джерелами інформації, ефективного використання телекомунікаційних і 

комп’ютерних технологій для розв’язання освітніх завдань та широкого 

використання мультимедійних комп’ютерних технологій; 

- створення електронної бібліотеки, бібліотеки електронного навчально-

методичного комплексу, який вміщує навчальні видання, текстові матеріали; 

- підвищення якості самостійної роботи студентів шляхом інтеграції 

розрізнених інформаційних продуктів, технічних засобів та інформаційних 

ресурсів в єдину систему;  

- упровадження до навчального процесу елементів науково-

дослідницьких технологій – комп’ютерних підручників, комп’ютерних лекцій, 

спеціальних програм; 

- сприяння розробці спеціальних навчальних дій та завдань інтеграції 

електронного навчання з традиційним, розробці нової, гнучкої освітньої 

парадигми, яка забезпечує раціональний перерозподіл зусиль педагога та 

студента; 

- надання студентам можливостей всебічного розвитку особистості 

шляхом розширення інформаційно-освітнього простору та створення 

динамічного інформаційно-освітнього середовища. 

2.7. Виховна робота. 

В основу виховного процесу в Педагогічному коледжі покладено ідею 

формування громадянина-патріота України, гармонійно розвиненої, 

високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої особистості  

майбутнього вчителя.   

Виховання здійснюється завдяки: 

- реалізації в навчально-виховному процесі положень Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції національного 

виховання студентської молоді; 

- вихованню студентів у дусі патріотизму й поваги до Конституції 

України, державних символів України, готовності захищати суверенітет та 

територіальну цілісність Української держави; 

- формуванню в молоді сучасного світогляду, розвитку творчих 

здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 

самореалізації особистості; 

- виробленню в студентів потреби та вміння жити в громадянському 

суспільстві, формуванню у них критичного мислення; 

- забезпеченню культурного й духовного розвитку особистості, фізичної 

досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури 

студентів; 
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- формуванню у студентів національних світоглядних позицій, ідей і 

переконань на основі  вітчизняних  та європейських цінностей, духовних 

надбань української та світової культури; 

- сприянню розвитку високої мовної культури майбутніх фахівців, 

вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, 

толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур; 

- стимулюванню в молоді прагнення до здорового способу життя; 

- здійсненню правового виховання студентської молоді, профілактиці 

антигромадських вчинків. 

2.8. Кадрова політика. 

Важливим чинником комплексної та ефективної діяльності Педагогічного 

коледжу в умовах розбудови інформаційного суспільства є збереження та 

постійне оновлення компетентного науково-педагогічного середовища.  

Необхідно спрямувати зусилля на  створення умов для професійного 

вдосконалення співробітників. Одним із варіантів мотивації самоудосконалення 

є введення в дію рейтингової оцінки діяльності педагогічних працівників 

коледжу. Працювати над забезпеченням взаємозамінності спеціалістів. 

Педагогічний коледж планує процес кадрового оновлення через: 

-    створення сучасної бази та умов для поєднання навчального процесу 

та практичної діяльності; 

-    упровадження безперервності підвищення кваліфікації; 

-    активну участь студентів та викладачів у конкурсах наукових робіт 

різного рівня; 

-   забезпечення умов для плідної наукової діяльності; 

-    матеріальне та моральне стимулювання викладацького складу до 

наукової діяльності. 

Важливим чинником успішного розвитку Педагогічного коледжу і 

досягнення мети, сформульованої в Концепції діяльності ВКНЗ 

"Коростишівський педагогічний коледж імені І.Я.Франка" Житомирської 

обласної ради, є мотивація працівників до праці і професійного зростання, що 

забезпечується системами матеріального і нематеріального стимулювання 

персоналу. 

Основу системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців 

складають принципи: 

-    вивчення новітніх технологій у галузі; 

-    безперервності перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

-    поєднання теоретичного навчання з набуттям практичних навичок; 

-   активізації самостійної освіти фахівців, формування у них потреби 

постійно оновлювати свої знання; 

-    індивідуалізації  та впровадження різних форм навчання, з 

урахуванням специфіки галузі освіти. 

Форми та терміни підвищення кваліфікації визначаються відповідно до 

вимог нормативно-правових актів з питань освіти. Кількість фахівців, напрями 

перепідготовки визначаються шляхом моніторингу існуючої та перспективної 
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потреби у фахівцях. Перепідготовка та обов’язкове підвищення кваліфікації 

фахівців забезпечується шляхом: 

-    цільового фінансування перепідготовки і підвищення кваліфікації 

фахівців; 

-    забезпечення зразками нової техніки; 

-    участі у роботі короткострокових курсів та консультаційних центрів 

для забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. 

2.9.  Моніторинг ринку праці. 

Процес підготовки фахівців та побудова моніторингу працевлаштування 

в Педагогічному коледжі передбачається через вирішення наступних найбільш 

актуальних завдань: 

-    модернізація підготовки фахівців в умовах ринкової економіки та 

адаптації їх до ринку праці; 

-    сприяння працевлаштуванню студентів і випускників Педагогічного 

коледжу, профорієнтації і кар’єрному зростанню фахівців; 

-   забезпечення соціального захисту студентів і випускників 

Педагогічного коледжу. 

Для реалізації поставлених завдань  планується: 

-    створення банку робочих місць із метою працевлаштування 

випускників Педагогічного коледжу; 

-    участь у ярмарках  вакансій задля розвитку взаємовідносин між 

роботодавцями та Педагогічним коледжем, а також професійної орієнтації 

студентів Педагогічного коледжу; 

-    забезпечення науково-методичними матеріалами, які в процесі 

навчання допоможуть визначитися майбутнім фахівцям щодо власної реалізації 

на ринку праці. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА 

 

3.1. Управління Педагогічним коледжем від імені територіальних громад 

сіл, селищ, міст Житомирської області здійснюється Органом управління 

майном у встановленому ним порядку. 

3.2. Орган управління майном у межах законодавства України має право 

приймати рішення з будь-яких питань діяльності Педагогічного коледжу. 

3.3. Орган управління майном, здійснюючи управління Педагогічним 

коледжем, у встановленому ним порядку: 

- приймає рішення про створення, реорганізацію (злиття, приєднання, 

поділ, перетворення) або ліквідацію Педагогічного коледжу; реорганізація чи 

ліквідація Педагогічного коледжу не повинна порушувати права та інтереси 

осіб, які навчаються в ньому; обов'язок щодо вирішення питань продовження 

безперервного здобуття вищої освіти такими особами покладається на Орган 

управління майном;  

- затверджує Статут Педагогічного коледжу, зміни  та доповнення до нього 

за поданням загальних зборів (конференції) трудового колективу Педагогічного 

коледжу; 
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- здійснює контроль за дотриманням Статуту Педагогічного коледжу; 

-  призначає та звільняє директора Педагогічного коледжу відповідно до 

Закону України "Про вищу освіту" у порядку, встановленому Органом 

управління майном; 

- приймає рішення про передачу в оперативне управління Педагогічному 

коледжу майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, 

міст області, та вилучення відповідного майна; 

- вирішує питання відчуження майна, що перебуває в оперативному 

управлінні Педагогічного коледжу, згідно з Положенням, затвердженим 

Органом управління майном; 

- надає дозвіл на списання майна, що перебуває в оперативному управлінні 

Педагогічного коледжу, згідно з Положенням, затвердженим Органом 

управління майном; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Педагогічного 

коледжу; 

- погоджує перелік платних послуг, які може надавати Педагогічний 

коледж; 

- cприяє розвитку матеріально-технічної бази Педагогічного коледжу; 

- здійснює контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться 

на балансі Педагогічного коледжу; 

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, 

рішеннями Органу управління майном та цим Статутом. 

3.4. З питань, віднесених чинним законодавством до повноважень 

управління освіти і науки облдержадміністрації, координацію діяльності 

Педагогічного коледжу здійснює вищезазначене Управління, а саме: 

- згідно з чинним законодавством делегує повноваження директору 

Педагогічного коледжу для безпосереднього управління діяльністю 

навчального закладу; 

- визначає обсяги фінансування діяльності та здійснює матеріально- 

технічне і фінансове забезпечення Педагогічного коледжу; 

- здійснює навчально-методичне керівництво та контроль за дотриманням 

вимог державних стандартів вищої освіти; 

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю 

Педагогічного коледжу;  

- організовує атестацію педагогічних працівників, присвоює педагогічні 

звання; 

- здійснює контроль за втіленням, реалізацією державної політики в галузі 

вищої освіти, дотриманням нормативно-правових актів про вищу освіту. 

3.5. Взаємовідносини Педагогічного коледжу з органами державної влади, 

у тому числі з центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки 

України, визначаються законодавством України. 

3.6. Педагогічний коледж несе відповідальність за виконання своїх 

зобов’язань у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством. 

Педагогічний коледж не несе відповідальності за виконання зобов’язань 

Органом управління майном. 
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4. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ 

 

4.1. Цивільна правоздатність Педагогічного коледжу складається з його 

прав та обов’язків і виникає з моменту реєстрації Педагогічного коледжу в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

4.2. Педагогічний коледж має право: 

- реалізовувати в управлінні Педагогічним коледжем принципи автономії 

та самоврядування; 

- реалізовувати статус юридичної особи; вести самостійний баланс, 

відкривати рахунки (поточні, спеціальні реєстраційні, депозитні, валютні та 

інші) в органі Державної казначейської служби України; мати печатку із 

зображенням Державного Герба України, свого найменування та інших 

атрибутів юридичної особи; 

- здійснювати самостійну фінансово-господарську та іншу діяльність 

відповідно до законодавства України та цього Статуту; 

- мати відокремлене майно, володіти, користуватися ним відповідно до 

законодавства України та цього Статуту;  

-  брати  приміщення в оренду з дозволу Органу управління майном;  

- надавати в оренду нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не 

використовується в навчально-виховній, навчально-виробничій діяльності, у 

разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або 

працюють у навчальному закладі; 

-  розвивати власну матеріальну базу; 

-  набувати від свого імені майнових і особистих немайнових прав та 

виконувати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді; 

-  визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньо-

професійних програм підготовки фахівців галузі освіти в межах ліцензованих 

спеціальностей; 

-  визначати форми проведення навчально-виховного процесу відповідно 

до ліцензованої освітньої діяльності; 

-  готувати фахівців за регіональним замовленням та за договорами за 

рахунок фізичних та юридичних осіб;  

- укладати угоди з вищими навчальними закладами ІІІ-IV рівнів 

акредитації про створення навчальних комплексів, із загальноосвітніми 

закладами – на проведення циклу практичного навчання;  

-  укладати угоди про спільну діяльність із підприємствами, установами, 

організаціями в Україні та за її межами для виконання статутних завдань 

відповідно до чинного законодавства; укладати інші незаборонені угоди у 

встановленому законодавством порядку; 

- визначати та встановлювати власні критерії морального й матеріального 

заохочення працівників Педагогічного коледжу; 

-  визначати та встановлювати форму і систему доплат, надбавок, премій та 

інші умови матеріального й морального стимулювання працівників та студентів 
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Педагогічного коледжу, призначення стипендій  відповідно до чинного 

законодавства України на основі угод із профспілковими організаціями; 

-  приймати рішення щодо кандидатур для присвоєння почесних звань; 

- розпоряджатися бюджетними асигнуваннями та коштами спеціального 

фонду згідно із затвердженим кошторисом; 

-  надавати платні послуги фізичним та юридичним особам відповідно до 

переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами,  що 

належать до державної і комунальної форм власності, затверджених Кабінетом 

Міністрів України; 

-  отримувати кошти, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, 

транспортні засоби тощо) від органів державної влади, підприємств, установ, 

організацій (у тому числі благодійних) та фізичних осіб;  

- володіння, користування землею та іншими природними ресурсами 

відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства України. 

- оперативного управління будівлями, спорудами, обладнанням, а також 

іншим майном з метою забезпечення діяльності Педагогічного коледжу та 

відповідно до чинного законодавства; 

- створювати з дозволу Органу управління майном у встановленому 

порядку структурні підрозділи та використовувати за договорами інші 

матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики 

студентів, а також для власної господарської діяльності; 

- створювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 

підрозділи, з дозволу  Органу управління майном, відповідно до вимог чинного 

законодавства;  

-   створювати органи громадського самоврядування; 

 -   проводити атестацію педагогічних працівників відповідно до чинного 

законодавства; 

-    здійснювати видавничу діяльність; 

-    запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

- здійснювати залучення до виконання дослідницько-пошукових, 

аналітико-прогнозуючих, навчально-методичних розробок (робіт) педагогічних 

працівників коледжу, інших працівників вищих навчальних закладів, осіб, які 

навчаються в Педагогічному коледжі, фахівців провідних установ, організацій; 

-  брати участь у міжнародних освітніх програмах; 

- користуватися пільгами, установленими законодавством для вищих 

навчальних закладів; 

 - формувати штатний розпис відповідно до типових штатних нормативів; 

 - самостійно розпоряджатися доходами та іншими надходженнями, 

одержаними від надання платних послуг, дозволених чинним законодавством; 

-   організовувати підготовчі курси до вступу в Педагогічний коледж; 

-  здійснювати інші повноваження, передбачені законами України "Про 

освіту", " Про вищу освіту" та іншими нормативно-правовими актами. 

4.3.  Педагогічний коледж зобов’язаний: 
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-  дотримуватися Конституції України, законів України "Про освіту", "Про 

вищу освіту", "Про засади державної мовної політики в Україні" та інших 

законодавчих актів; 

-  забезпечувати умови, необхідні для отримання особою фахової 

підготовки у межах ліцензованих спеціальностей;  

-  забезпечувати повне виконання державних стандартів щодо змісту, рівня 

та об'єму освітніх вимог; 

-  отримувати в установленому Міністерством освіти і науки України 

порядку ліцензії на здійснення освітньої діяльності; 

-  виконувати замовлення Органу управління майном щодо підготовки 

фахівців галузі освіти за ліцензованими в Педагогічному коледжі 

спеціальностями; 

-  сприяти працевлаштуванню випускників  відповідно до чинного 

законодавства;  

-  забезпечувати навчально-виховний процес педагогічними та науково-

педагогічними кадрами; 

-  забезпечувати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних 

працівників не рідше одного разу на п’ять років зі збереженням середньої 

заробітної плати; 

-  залучати до навчально-виховного процесу провідних учених, науковців 

вищих навчальних закладів, наукових установ, організацій; 

-  забезпечувати навчально-виховний процес навчально-методичними та 

матеріально-технічними засобами; 

-  підтримувати в належному стані основні фонди, устаткування, 

обладнання, земельну ділянку, забезпечувати дотримання екологічних вимог 

відповідно до законодавства; 

-  здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний і 

поточний ремонт основних фондів (приміщень та устаткування); 

-  здійснювати оперативне управління будівлями, спорудами, майновими 

комплексами, обладнанням та іншим майном, що закріплене Органом 

управління майном за Педагогічним коледжем; 

-  створювати педагогічним та іншим працівникам Педагогічного коледжу 

належні умови праці, підвищення кваліфікації, відпочинку, побуту та 

медичного обслуговування; 

-  створювати клімат доброзичливості та співробітництва у трудовому і 

студентському колективах, забезпечувати соціальний захист учасників 

навчально-виховного процесу; 

-  дотримуватися норм законодавства щодо участі в міжнародній 

діяльності; 

-  дотримуватися фінансової дисципліни та збереження державного майна, 

здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність 

відповідно до законодавства; 

-  розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, 

лікувально-профілактичних і культурних закладів; 
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-  оприлюднювати на офіційному веб-сайті та в будь - який інший спосіб 

інформацію про реалізацію своїх прав і виконання обов’язків. 

4.4. Права та обов'язки педагогічних працівників і студентів Педагогічного 

коледжу визначаються відповідно до нормативно-правових актів. 

4.4.1.  Учасниками навчально-виховного процесу є: 

- педагогічні працівники; 

- особи, які навчаються в педагогічному коледжі (студенти та слухачі 

підготовчих курсів); 

-  працівники Педагогічного коледжу, які не є педагогічними 

працівниками; 

4.4.2.  Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи в 

Педагогічному коледжі професійно проводять навчальну, виховну, методичну 

та організаційну діяльність. Посади педагогічних працівників можуть обіймати 

особи з повною вищою освітою, які пройшли спеціальну педагогічну 

підготовку. 

Основними посадами педагогічних працівників Педагогічного коледжу є: 

-  викладач; 

-  вихователь гуртожитку; 

-  практичний психолог; 

-  методист; 

-  завідувач відділення; 

-  керівник фізичного виховання; 

-  завідувач навчально-виробничої практики; 

-  заступник директора; 

-  директор. 

4.4.3. Педагогічні працівники Педагогічного коледжу, відповідно до вимог 

законів України "Про освіту" та "Про вищу освіту", мають право на: 

-  захист професійної честі та гідності; 

-  вільний вибір методів та засобів навчання в межах, затверджених 

навчальними планами; 

-  виявлення педагогічної ініціативи; 

-  проведення наукової роботи; 

-  індивідуальну педагогічну діяльність відповідно до норм чинного 

законодавства; 

-  участь у громадському самоврядуванні; 

-  участь в об’єднаннях громадян; 

-  забезпечення житлом; 

-  одержання службового житла; 

-  одержання державних стипендій відповідно до законодавства України; 

-  підвищення кваліфікації, перепідготовку з видачею відповідних 

документів державного зразка, вільний вибір змісту програм, форм навчання, 

закладів освіти, установ та організацій, які здійснюють підвищення кваліфікації 

і перепідготовку; 

-  участь в обговоренні питань навчальної, методичної, виховної, 

виробничої діяльності Педагогічного коледжу, здійснення управлінських 
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функцій через участь у вищому колегіальному органі громадського 

самоврядування; 

-  користування лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, майстернями, 

читальним залом, бібліотекою, мережею Інтернет, соціально-побутовими 

об’єктами педагогічного коледжу в установленому законодавством порядку; 

- оплату праці відповідно до законодавства України; 

- оскарження дій адміністрації у встановленому законодавством порядку. 

4.5.    Види навчальних занять, що входять до навчального навантаження 

педагогічного працівника відповідно до його посади, установлюються 

Педагогічним коледжем в індивідуальному плані працівника. 

4.6.  Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої 

трудовим договором, може здійснюватися лише за їх згодою або у випадках, 

передбачених законом. 

4.7. Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені 

законодавством України. 

4.8.    Педагогічні працівники зобов'язані: 

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність; 

- забезпечувати високий науково-теоретичний та методичний рівень 

викладання дисциплін у повному обсязі освітньої програми відповідної 

спеціальності; 

- додержуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 

які навчаються в коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у 

дусі патріотизму, поваги до Конституції України, державної символіки; 

-  додержуватися законів України, цього Статуту та Правил внутрішнього 

розпорядку Педагогічного коледжу. 

4.9. Педагогічні працівники не рідше одного разу на п’ять років 

підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових та 

освітньо-наукових установах України, атестуються згідно з нормативно-

правовими актами галузі освіти. 

4.10.  Студенти мають право на: 

-   вибір форм навчання; 

-   навчання для здобуття повної загальної середньої освіти, отримання 

фахової підготовки в межах ліцензованих спеціальностей; 

-  безпечні та нешкідливі умови навчання, праці та побуту, соціальний 

захист згідно з чинним законодавством України; 

- трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до чинного 

законодавства України; 

- користування навчальною, науковою, інформаційною, виробничою, 

культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базами Педагогічного 

коледжу; 

- участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, 

виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій (у тому 

числі іменних), організації дозвілля, побуту, оздоровлення; 
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- участь у виборах директора Педагогічного коледжу відповідно до Закону 

України "Про вищу освіту"; 

- обирати і бути обраним до органів студентського самоврядування 

Педагогічного коледжу; 

-  надання пропозицій щодо умов плати за навчання, за проживання в 

гуртожитку; 

-   участь в об'єднаннях громадян; 

-  академічну відпустку, поновлення на навчання, переведення до іншого 

навчального закладу в порядку, встановленому чинним законодавством; 

-  обрання навчальних дисциплін варіативної частини за спеціальністю в 

межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим 

навчальним планом; 

-   участь у формуванні індивідуального навчального плану; 

-   моральне й матеріальне заохочення за успіхи в навчанні та активну 

участь у пошуковій, дослідницькій та громадській роботі; 

-   користування послугами закладів охорони здоров’я, профілактику 

захворювань та зміцнення здоров’я; 

-   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; 

-   безкоштовне користування бібліотекою, мережею Інтернет, 

інформаційними фондами, навчальними кабінетами, лабораторіями, 

майстернями, спортивними залами, стадіоном Педагогічного коледжу; 

-   забезпечення гуртожитком; 

-   пільговий проїзд у транспорті (відповідно до законодавства); 

-   канікулярну відпустку; 

-   обирати і бути обраними до вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Педагогічного коледжу; 

-  отримання стипендій відповідно до законодавства України; 

-  одержання матеріальної допомоги згідно з чинним законодавством; 

-   створення фондів для студентських потреб; 

- переведення осіб, які навчаються за рахунок коштів фізичних 

(юридичних) осіб, на навчання за державним (регіональним) замовленням при 

наявності вакантних місць згідно з чинним законодавством України. 

 Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботи та 

здійснення заходів, не передбачених процесом навчання, забороняється, крім 

випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

4.11. Студенти зобов'язані: 

-   додержуватися законів України, цього Статуту, Правил внутрішнього 

розпорядку Педагогічного коледжу та Положення про студентський 

гуртожиток Педагогічного коледжу; 

-  виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану; 

-  систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, 

професійною майстерністю, підвищувати загальний та культурний рівень; 

-  відвідувати заняття за  індивідуальним навчальним планом; 
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-  вчасно інформувати адміністрацію Педагогічного коледжу в разі 

неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати (перескладати) 

заліки та екзамени, виконувати контрольні, лабораторні, практичні роботи; 

-  дотримуватися морально-етичних норм поведінки. 

Випускники Педагогічного коледжу, які здобули освіту за кошти 

державного бюджету, працевлаштовуються та виконують професійні обов’язки 

згідно з чинним законодавством.  

Випускники Педагогічного коледжу, які навчалися за кошти фізичних і 

юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод. 

4.12. Підставами для відрахування особи, яка навчаються в Педагогічному 

коледжі є: 

-   власне бажання; 

-   невиконання навчального плану; 

-   переведення до іншого навчального закладу; 

-   порушення умов  договору (контракту), укладеного між Педагогічним 

коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка 

оплачує таке навчання; 

-   в інших випадках, передбачених законодавством України та Правилами 

внутрішнього розпорядку Педагогічного коледжу. 

Відрахування студентів відбувається за погодженням зі студентською 

радою Педагогічного коледжу відповідно до закону "Про вищу освіту"; 

Відрахування неповнолітніх студентів відбувається за погодженням зі 

службами у справах дітей місцевих державних виконавчих органів . 

4.13. Особи, які навчаються в Педагогічному коледжі, можуть переривати 

навчання у зв'язку з обставинами, які унеможливлюють виконання навчального 

плану (за станом здоров'я, сімейними обставинами, призовом на строкову 

військову службу, у разі втрати права на відстрочку від неї, навчання чи 

стажування в освітніх установах іноземних держав тощо). Особам, які 

перервали навчання в Педагогічному коледжі, надається академічна відпустка. 

Переведення студентів та поновлення на навчання осіб, які були 

відраховані з Педагогічного коледжу, здійснюється, як правило, під час канікул. 

4.14.   Переведення студентів із одного напряму підготовки фахівців на 

інший, із однієї спеціальності, на іншу або з однієї форми навчання на іншу в 

межах Педагогічного коледжу здійснює директор навчального закладу 

відповідно до чинного законодавства. 

4.15. За рішенням вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Педагогічного коледжу педагогічним працівникам і студентам 

можуть бути надані додаткові права і обов'язки. 

4.16. Адміністрація Педагогічного коледжу забезпечує учасникам 

навчально-виховного процесу: 

-  належні умови праці, побуту, відпочинку; 

-  медичне обслуговування; 

-  правовий та професійний захист; 

-  установлення посадових окладів та надбавок педагогічним (науково-

педагогічним) працівникам відповідно до законодавства; 
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-  підвищення стипендії відповідно до законодавства; 

-  соціальний захист відповідно до законодавства. 

4.17. За досягнення високих результатів у роботі педагогічні працівники та 

студенти Педагогічного коледжу в установленому порядку можуть бути 

заохочені: 

-  представленням до державних нагород; 

-  представленням до присвоєння почесних звань; 

-  відзначенням преміями, грамотами, стипендіями; 

-  іншими видами морального та матеріального заохочення. 

4.18. Права та обов'язки штатних працівників визначаються посадовими 

інструкціями відповідно до завдань, які вони виконують, і затверджуються 

директором Педагогічного коледжу. 

 

5. УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕДЖЕМ, 

ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА 

 

5.1. Управління Педагогічним коледжем здійснюється на підставі 

принципів: 

-  автономії та самоврядування; 

-  розмежування прав, повноважень, відповідальності Органу управління 

майном, управління освіти і науки облдержадміністрації і керівництва 

Педагогічного коледжу та його структурних підрозділів; 

-  поєднання колегіальних і єдиноначальних засад; 

-  незалежності від політичних партій, громадських та релігійних 

організацій. 

5.2. Автономія та самоврядування Педагогічного коледжу реалізується 

відповідно до законодавства і передбачає право: 

-  самостійно визначати форми навчання, форми та види організації 

навчального процесу; 

-  приймати на роботу педагогічних та інших працівників; 

-  надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

-  утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні 

підрозділи відповідно до Закону України "Про вищу освіту"; 

-  здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну базу; 

-  розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованих 

спеціальностей; 

-  запроваджувати рейтингові оцінювання освітніх, науково-дослідних та 

інноваційних досліджень учасників освітнього процесу; 

-  укладати угоди про спільну діяльність із вищими навчальними закладами 

всіх рівнів акредитації, іншими юридичними особами; 

-  розвивати власну соціальну базу та житловий фонд; 

- користуватися земельною ділянкою в порядку, встановленому Земельним 

кодексом України; 

-   брати участь у роботі міжнародних організацій; 
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-   запроваджувати власну символіку та атрибутику.  

5.3. Колегіальним контролюючим органом Педагогічного коледжу, що 

здійснює контроль за його діяльністю, є Наглядова рада. 

5.4. Наглядова рада діє на підставі чинного законодавства України, 

Статуту Педагогічного коледжу і Положення про Наглядову раду, 

затвердженого Органом управління майном. 

5.5. Метою діяльності Наглядової ради є забезпечення реалізації статутних 

завдань Педагогічного коледжу, підвищення ефективності управління, 

контроль за діяльністю директора. 

 5.6. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Педагогічного 

коледжу з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, 

доцільності в межах повноважень, визначених Положенням про Наглядову 

раду, та інші повноваження, відповідно до чинного законодавства України. 

5.7. Персональний склад Наглядової ради затверджується у порядку, 

встановленому Органом управління майном. 

5.8. Безпосереднє управління діяльністю Педагогічного коледжу здійснює 

директор, його права, обов'язки та відповідальність визначаються чинним 

законодавством України та цим Статутом. 

        5.9. Кандидат на посаду директора Педагогічного коледжу повинен бути 

громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати повну вищу 

освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих навчальних 

закладах відповідного профілю не менше ніж 5 років. 

5.10. Призначення директора Педагогічного коледжу та конкурс на 

заміщення вакантної посади  директора Педагогічного коледжу проводиться в 

порядку, визначеному Органом управління майном та відповідно до Закону 

України "Про вищу освіту". 

Конкурс на заміщення посади директора Педагогічного коледжу 

оголошується Органом управління майном кожні п’ять років.   

Брати участь у виборах директора Педагогічного коледжу мають право: 

кожен педагогічний штатний працівник, який працює на постійній основі; 

представники з числа інших працівників, які обираються відповідними 

працівниками шляхом прямих таємних виборів; виборні представники з числа 

студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів. При 

цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників 

Педагогічного коледжу повинна становити 75 відсотків  кількості осіб, які 

мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників із числа 

інших працівників – до 10 відсотків, а кількість виборних представників із 

числа студентів – не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у 

виборах.  

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь більше 

50 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах директора.  

5.11.   З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів 

осіб, які мають право брати участь у виборах, Орган управління майном або 

уповноважений ним орган укладає контракт строком на п'ять років (не пізніше 

одного місяця з дня її обрання). 
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5.12.   Директор Педагогічного коледжу може бути звільнений із посади 

Органом управління майном на підставах, визначених законодавством про 

працю, Законом України "Про вищу освіту" за порушення Статуту 

Педагогічного коледжу та умов контракту.  

5.13. Директор Педагогічного коледжу в межах наданих йому 

повноважень: 

-   діє на засадах єдиноначальності; 

-   затверджує у порядку, що встановлений Органом управління майном,  

структуру та штатну чисельність  Педагогічного коледжу; 

- вирішує питання фінансово - господарської  діяльності Педагогічного 

коледжу; 

-   здійснює керівництво колективом, забезпечує раціональний добір і 

розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і 

кваліфікаційного рівня працівників; 

-   організовує, спрямовує і координує навчально-виховний процес, несе 

відповідальність за його якість та ефективність; 

-   видає накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма 

учасниками навчально-виховного процесу Педагогічного коледжу; 

-   представляє Педагогічний коледж у відносинах із державними органами 

та органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, 

відповідає за результати його діяльності перед Органом управління майном та 

Управлінням;  

-   розпоряджається в межах своїх повноважень майном Педагогічного 

коледжу та коштами; 

-   забезпечує складання кошторису Педагогічного коледжу, несе 

відповідальність за його формування та виконання; 

-   діє без довіреності від імені Педагогічного коледжу, представляє його в 

усіх установах та організаціях; 

-   укладає угоди, дає доручення, відкриває рахунки в органах Державної 

казначейської служби України, забезпечує подачу квартальної та річної 

фінансової звітності; 

-   забезпечує виконання показників ефективного використання та 

зберігання майна, а також майнового стану Педагогічного коледжу, за який 

несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством; 

-   призначає на посаду та звільняє з посади працівників; 

-   забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; 

-   визначає функціональні обов'язки працівників, застосовує заходи 

заохочення, накладає дисциплінарні стягнення; 

-   формує контингент осіб, які навчаються в Педагогічному коледжі; 

-   відраховує з Педагогічного коледжу та поновлює на навчання в ньому 

студентів (за погодженням зі студентською радою та студентською 

профспілковою організацією, якщо дана особа є членом профспілки) з підстав, 

установлених Законом України "Про вищу освіту"; 

-    забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням 

навчальних планів і програм навчальних дисциплін; 
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- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 

дисципліни; 

-    забезпечує дотримання службової та державної таємниці; 

-    здійснює контроль за якістю роботи педагогів (організацією навчально-

виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров'я 

студентів) та інших працівників Педагогічного коледжу; 

-  організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного 

процесу; 

- за погодження із профспілковими організаціями працівників та студентів, 

студентської ради подає на затвердження загальним зборам (конференції) 

трудового колективу Правила внутрішнього розпорядку Педагогічного коледжу 

та Колективний договір і після затвердження підписує їх; 

-    створює робочі й дорадчі органи та визначає їх повноваження; 

- відповідає за провадження освітньої діяльності в Педагогічному коледжі, 

за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель 

та іншого майна; 

- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 

самоврядування, профспілкових організацій працівників та студентів 

Педагогічного коледжу, громадських організацій, які діють у навчальному 

закладі; 

-  сприяє формуванню здорового способу життя у студентів, зміцненню 

спортивно-оздоровчої бази Педагогічного коледжу, створює належні умови для 

занять масовим спортом; 

-   може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та 

керівникам структурних підрозділів; 

-   директор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою роботу 

на офіційному веб-сайті Педагогічного коледжу; 

-   щорічно звітує про проведену роботу перед Органом управління 

майном, Управлінням та загальними зборами (конференцією) трудового 

колективу Педагогічного коледжу; 

-   здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження. 

5.14. Директор Педагогічного коледжу забезпечує: 

-   організацію навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів 

вищої освіти; 

-   виконання регіональних замовлень та договірних зобов'язань щодо 

підготовки фахівців; 

-   підготовку педагогічних кадрів високої кваліфікації; 

-   дотримання умов трудової угоди; 

-   виконання умов Колективного договору; 

-   виконання програми соціального розвитку; 

-   моральне та матеріальне стимулювання працівників Педагогічного 

коледжу. 

5.15. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільняється з посади 

директором Педагогічного коледжу відповідно до чинного законодавства за 
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погодженням з органом Державної казначейської служби України за місцем 

обслуговування Педагогічного коледжу після погодження з Управлінням.  

5.16. Головний бухгалтер повинен мати повну вищу освіту відповідного 

напрямку підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж бухгалтерської роботи за 

професіями керівників нижчого рівня: для магістрів – не менше 2 років, для 

спеціалістів – не менше 3 років. 

5.17. У Педагогічному коледжі діють робочі (адміністративна рада, 

приймальна комісія) та дорадчі (педагогічна рада, методична рада, Наглядова 

рада) органи. 

5.18. Адміністративну раду очолює директор Педагогічного коледжу. До її 

складу входять заступники директора з навчальної роботи, з виховної роботи, з 

господарської роботи, головний бухгалтер, завідувачі відділень, завідувач 

навчально-виробничої практики, керівник фізичного виховання, завідувач 

бібліотеки, практичний психолог, методист, завідувач гуртожитку; голова 

студентської ради, голови профспілкових організацій працівників та студентів 

Педагогічного коледжу. 

Адміністративна рада розглядає питання: 

-  організації навчально-виховного процесу; 

-  роботи   структурних підрозділів Педагогічного коледжу; 

-  дотримання Правил внутрішнього розпорядку, фінансової та 

господарської діяльності Педагогічного коледжу. 

5.19. Приймальна комісія створюється щороку наказом директора 

Педагогічного коледжу. Головою приймальної комісії є директор. Приймальна 

комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно 

до законодавства України, у тому числі Умов прийому, затверджених 

Міністерством освіти і науки України до вищих навчальних закладів та 

Положення про приймальну комісію Педагогічного коледжу й Правил прийому 

на навчання до Педагогічного коледжу. 

5.20. Дорадчим органом Педагогічного коледжу є педагогічна рада, яку 

очолює директор Педагогічного коледжу. До її складу входять заступники 

директора, головний бухгалтер, завідувач навчально-виробничої практики,   

завідувачі відділень, керівник фізичного виховання, практичний психолог, 

методист, голови предметних (цилових) комісій, педагогічні (науково-

педагогічні) працівники, завідувач бібліотеки, завідувач гуртожитку, 

представники студентів Педагогічного коледжу (вибрані відповідно до чинного 

законодавства). Педагогічна рада створюється наказом директора терміном на 

один рік. 

До компетенції педагогічної ради належать питання: 

-  обговорення стану навчальної та виховної роботи на відділеннях, 

спеціальностях, в окремих навчальних групах; 

-  заслуховування звітів про наслідки роботи за певний період; 

-  обговорення і схвалення робочих навчальних планів, річного плану 

роботи Педагогічного коледжу, плану роботи бібліотеки; 
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-  схвалення проблемних питань роботи Педагогічного коледжу на 

поточний навчальний рік; 

-  обговорення наслідків комплектування нового набору студентів; 

-  заслуховування звітів про результати державних екзаменів та державної 

підсумкової атестації; 

-  оцінки роботи викладачів, які атестуються; 

-  визначення стратегічних напрямків освітньої діяльності; 

-  визначення форм морального та матеріального заохочення викладачів, 

інших працівників та студентів Педагогічного коледжу. 

5.21. Методичну раду очолює заступник директора з навчальної роботи. До 

складу ради входять: заступник директора з виховної роботи, завідувач 

навчально-виробничої практики, завідувачі відділень, керівник фізичного 

виховання, методист, практичний психолог, голови предметних (циклових) 

комісій. 

Методична рада: 

-  координує роботу предметних (циклових) комісій; 

-  вивчає і пропагує досвід роботи комісій та окремих викладачів; 

-  визначає проблемні питання роботи Педагогічного коледжу; 

-  організовує виставки методичних розробок викладачів; 

-  організовує роботу психолого-педагогічного семінару для викладачів; 

-  проводить інші загальнопедагогічні заходи. 

5.22. Структурні підрозділи Педагогічного коледжу створюються з дозволу 

Органу управління майном у встановленому порядку відповідно до 

законодавства та головних завдань діяльності й функціонують згідно із цим 

Статутом та окремими положеннями, що розробляються й затверджуються 

Педагогічним коледжем. 

5.22.1  Основні структурні підрозділи Педагогічного коледжу: 

1. Відділення: 

а)відділення "Початкова освіта"; 

б)відділення "Технологічна освіта і фізичне виховання". 

2. Предметні (циклові) комісії викладачів. 

5.22.2.  Відділення - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з 

однієї або кількох спеціальностей. Відділення як окремий структурний 

підрозділ створюється наказом директора Педагогічного коледжу, якщо на 

відділенні навчається не менше 150 студентів, керівництво відділенням 

здійснює завідувач, який призначається на посаду директором коледжу з числа 

педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-

методичної роботи. 

5.22.3. Предметна (циклова) комісія – структурний навчально-методичний 

підрозділ, що проводить навчальну, методичну та виховну роботу з однієї або 

кількох споріднених навчальних дисциплін. Предметна (циклова) комісія 
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створюється рішенням директора Педагогічного коледжу за умови, якщо до її 

складу входять не менше ніж три педагогічні працівники; перелік предметних 

(циклових) комісій, кандидатури голів та персональний склад затверджуються 

наказом директора Педагогічного коледжу терміном на один навчальний рік. 

5.22.4 Для забезпечення навчально-виховного процесу, проведення 

методичної, практичної підготовки фахівців галузі освіти, господарської 

діяльності функціонують підрозділи: 

-  методичне обєднання кураторів навчальних груп;  

-  навчально-методичний підрозділ; 

-  бухгалтерська служба; 

-  бібліотека з читальним залом; 

-  господарський відділ; 

-  канцелярія та архів; 

-  підрозділ по роботі з кадрами; 

-  підрозділ з охорони праці; 

-  гуртожиток. 

5.22.5. Педагогічний коледж для забезпечення навчально-виховного 

процесу також має: 

-  навчальні аудиторії, кабінети, лабораторії та майстерні; 

-  спортивний та гімнастичні зали; 

-  спортивний майданчик; 

-  стадіон; 

-  їдальню; 

-  клуб; 

-  зал хореографії; 

-  медичний пункт. 

5.23. Педагогічний коледж може мати у своєму складі підрозділи 

підвищення кваліфікації педагогів, інформаційні центри, творчі майстерні, 

підготовчі курси, видавництва, виробничі структури, заклади культурно-

побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена 

законодавством. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

6.1. Організація навчально-виховного процесу в Педагогічному коледжі 

здійснюється відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, 

“Про загальну середню освіту”, державних і галузевих стандартів вищої освіти, 

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах, інструктивних листів Міністерства освіти і науки України та інших 

нормативно-правових документів із питань освітньої діяльності. 

Навчально-виховний процес забезпечує можливість: 

- здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній та соціально-

економічній, науково-природничій, професійній та практичній сферах; 
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- інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного 

розвитку особи, що сприяє формуванню освіченої, творчої, гармонійної 

особистості. 

6.2. Навчання в Педагогічному  коледжі здійснюється за денною та 

заочною формами. 

6.3. Зміст освіти визначається освітніми стандартами: освітньо-

професійною програмою підготовки спеціалістів, навчальними програмами 

дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління 

освітою. Освітньо-професійна програма підготовки визначає нормативний 

термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямом або 

спеціальністю відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, установлює 

вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівців.   

6.4. Основними нормативними документами, які визначають організацію 

навчального процесу в Педагогічному коледжі, є навчальні плани, робочі 

навчальні  плани, навчальні програми, робочі навчальні програми 

загальноосвітніх предметів   та фахових  дисциплін.  

Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, 

послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять 

та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю. 

Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, 

рівень сформованості компетентностей, перелік рекомендованих підручників, 

інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії оцінювання знань та 

засоби діагностики  успішності. 

Навчальний та робочий плани, програми навчальних дисциплін 

розробляються Педагогічним коледжем відповідно до освітньо-професійних 

програм підготовки і затверджуються директором Педагогічного коледжу 

відповідно до чинного законодавства. 

Варіативні навчальні дисципліни визначаються Педагогічним коледжем 

відповідно до нормативних документів, якими керуються вищі навчальні 

заклади. 

6.5. Форми організації навчального процесу: навчальні заняття, самостійна 

робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи. 

Основними видами навчальних занять у Педагогічному коледжі  є: лекція, 

практичне, семінарське, лабораторне, індивідуальне заняття, консультація. 

Педагогічним коледжем можуть бути встановлені інші види навчальних 

занять. 

Самостійна робота студента регламентується робочим навчальним планом 

і становить від однієї третини до двох третин загального обсягу навчального 

часу студента, відведеного для вивчення конкретної дисципліни. 

6.6. Контрольними заходами оцінюється якість засвоєння студентами 

навчального матеріалу. 

Контрольні заходи включають: 

- поточний контроль, який здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять; 



25 

- підсумковий контроль включає: семестровий контроль (екзамен, 

диференційований залік або залік із конкретної навчальної дисципліни) та 

державну атестацію студента. 

6.7. Студент вважається допущеним до семестрового контролю з 

конкретної навчальної дисципліни (екзамену, диференційованого заліку або 

заліку),  якщо  він  виконав усі види робіт, що передбачені навчальним планом 

із цієї навчальної дисципліни. Результати складання екзаменів і 

диференційованих заліків оцінюються: "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно" (із предметів загальноосвітньої підготовки – за 12-бальною 

шкалою), а заліків – "зараховано", "не зараховано". 

Студентам, які одержали під час сесії дві незадовільні оцінки, дозволяється 

ліквідувати академічну заборгованість до початку наступного навчального 

семестру. Повторне складання екзаменів допускається не більше двох разів із 

кожної дисципліни: один раз викладачеві, другий – комісії, яка створюється 

завідувачем відділення. 

Студенти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються 

такими, що одержали незадовільну оцінку. 

Студенти, які одержали під час сесії більше двох  незадовільних оцінок, 

відраховуються з Педагогічного коледжу. 

6.8.  Державна підсумкова атестація студентів, які навчаються на основі 

базової загальної середньої освіти, здійснюється відповідно до нормативно-

правових актів галузі освіти.  

6.9. Державна атестація студента з метою отримання вищої освіти 

здійснюється державною екзаменаційною комісією після завершення навчання 

для встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам 

освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

Порядок формування і робота державної екзаменаційної комісії 

здійснюється згідно із законодавством. 

6.10. Систему стандартів вищої освіти в Педагогічному коледжі складають: 

а) державний стандарт вищої освіти; 

б) галузеві стандарти вищої освіти; 

в) стандарти вищої освіти Педагогічного коледжу, які мають складові: 

-  перелік спеціалізацій за спеціальностями; 

-  варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників; 

-  варіативні частини освітньо-професійних програм підготовки; 

-  навчальні плани; 

-  робочі навчальні плани; 

-  програми навчальних дисциплін (предметів). 

Навчально-методичне забезпечення дисциплін (предметів) у 

Педагогічному коледжі включає: 

-  робочі програми навчальних дисциплін (предметів); 

-  підручники і навчальні посібники; 

-  інструктивно-методичні матеріали та завдання до семінарських, 

практичних і лабораторних занять, самостійної роботи студентів; 
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- контрольні роботи з навчальних дисциплін (предметів) для перевірки 

рівня засвоєння навчального матеріалу. 

 

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

7.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Педагогічного коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу, 

включаючи виборних представників із числа студентів. 

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування 

Педагогічного коледжу повинні бути представлені всі категорії працівників та 

представники з числа осіб, які навчаються в навчальному закладі. При цьому не 

менш як 75 відсотків складу членів (делегатів) загальних зборів (конференції) 

трудового колективу повинні становити педагогічні працівники, які працюють 

у Педагогічному коледжі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - 

виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом 

прямих таємних виборів. 

7.2.  Загальні збори (конференція) Педагогічного коледжу скликаються не 

рідше одного разу на рік і мають право приймати рішення за наявності не 

менше 50 відсотків складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування. 

7.3.  Загальні збори (конференція) трудового колективу: 

-   розглядають проект Колективного договору; 

-   висувають претендента на посаду директора Педагогічного коледжу; 

- вносять подання Органу управління майном  про дострокове звільнення 

директора Педагогічного коледжу; 

- щороку заслуховують звіт директора Педагогічного коледжу та оцінюють 

його діяльність; 

- затверджують Правила внутрішнього розпорядку Педагогічного коледжу; 

- погоджують за поданням педагогічної ради Статут Педагогічного 

коледжу, нову редакцію або зміни (доповнення) до нього; 

- обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства України 

про працю; 

- розглядають інші питання діяльності Педагогічного коледжу. 

7.4. У Педагогічному коледжі та його структурних підрозділах діє 

студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Педагогічного коледжу. 

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Педагогічного 

коледжу, які мають рівні права і можуть обиратися та бути обраними в робочі, 

дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів 

і їх участь в управлінні Педагогічним коледжем.  

Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в 

Педагогічному коледжі, безпосередньо та через органи студентського 

самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентів терміном на один рік. 
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У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством України, цим Статутом та Положенням про студентське 

самоврядування Педагогічного коледжу. 

Студентська рада може бути зареєстрована як громадська організація 

відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, установлених 

Законом України "Про вищу освіту". 

Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

1) добровільності, колегіальності, відкритості; 

2) виборності та звітності органів студентського самоврядування; 

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій. 

Студентське самоврядування здійснюється на рівні академічної групи, 

відділення, гуртожитку та Педагогічного коледжу. У навчальному закладі 

створюються й діють органи студентського самоврядування у формі: 

студентської ради Педагогічного коледжу, студентських рад відділень, 

гуртожитку.  

 7.5. Вищим органом студентського самоврядування Педагогічного 

коледжу є загальні збори (конференція) студентів, які: 

-   ухвалюють Положення про студентське самоврядування; 

-   визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих 

таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського 

самоврядування; 

-   заслуховують звіти представницьких, виконавчих та інших органів 

студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку; 

-   обговорюють питання навчання, виховання, дозвілля, соціального 

захисту студентів; 

- вносять пропозиції адміністрації Педагогічного коледжу щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу, організації побуту та відпочинку 

студентів. 

7.6.  Основними завданнями органів студентського самоврядування є: 

-   забезпечення і захист прав та інтересів студентів; 

-   забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; 

-   сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів; 

-  сприяння створенню належних умов для проживання й відпочинку 

студентів у гуртожитку; 

- сприяння діяльності студентських гуртків, клубів, об'єднань за 

інтересами; 

-  організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних 

закладів і молодіжними організаціями; 

-   участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами. 

7.7.  Органи студентського самоврядування: 

- беруть участь в управлінні Педагогічним коледжем у порядку, 

встановленому Законом України "Про вищу освіту" та цим Статутом; 

-    приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; 
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-  проводять організаційні, просвітницькі, наукові, культурно-масові, 

спортивні та інші заходи; 

-  беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, 

побуту, розвитку спорту; 

-    беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості освіти; 

-    захищають права та інтереси студентів; 

- делегують своїх представників до робочих, дорадчих органів 

Педагогічного коледжу; 

-  беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитку; 

- розпоряджаються коштами та іншим майном, що знаходиться на їхньому 

балансі та банківських рахунках відповідно до Закону України "Про вищу 

освіту"; 

- виконують інші функції, передбачені Законом України "Про вищу освіту" 

та іншими нормативно-правовими актами. 

За погодженням зі студентською радою в Педагогічному коледжі 

приймаються рішення про:  

-  відрахування осіб, які навчаються в Педагогічному коледжі та їх 

поновлення на навчання; 

-  переведення осіб, які навчаються в Педагогічному коледжі за державним 

замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та 

юридичних осіб; 

-  переведення осіб, які навчаються в Педагогічному коледжі за контрактом 

за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним 

замовленням; 

-  поселення осіб, які навчаються в Педагогічному коледжі, у гуртожиток і 

виселення з гуртожитку; 

-  затвердження Правил внутрішнього розпорядку Педагогічного коледжу в 

частині, що стосується осіб, які навчаються. 

7.8.  Представники студентського самоврядування мають право брати 

участь у діяльності вищого колегіального органу громадського самоврядування 

Педагогічного коледжу та педагогічної ради відповідно до чинного 

законодавства. 

7.9.  Виборні представники з числа студентів мають право брати участь у 

виборах директора Педагогічного коледжу. Вони повинні становити не менше 

15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах. Обрання виборних 

представників із числа студентів відбувається шляхом прямих таємних виборів 

відповідно до "Положення про порядок обрання виборних представників із 

числа студентів, які мають право брати участь у виборах директора 

Педагогічного коледжу" та "Положення про студентське самоврядування 

Педагогічного коледжу". 

7.10.  Директор Педагогічного коледжу має всебічно сприяти створенню 

належних умов для діяльності органів студентського самоврядування (надання 

приміщень, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв'язком, постійним 
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доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення 

інформаційних стендів тощо).  

 

8. МАЙНО ТА КОШТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

 

8.1. Із метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, за 

Педагогічним коледжем закріплюються на правах оперативного управління 

будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні 

засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в самостійному 

балансі Педагогічного коледжу. 

8.2. Майно Педагогічного коледжу є спільною власністю територіальних 

громад сіл, селищ, міст області й закріплюється за ним на праві оперативного 

управління (нерухоме майно може закріплюватися на праві платного 

користування). Перелік майна, що закріплюється за Педагогічним коледжем на 

праві оперативного управління, визначається виключно Органом управління 

майном і може ним змінюватися. 

Здійснюючи право оперативного управління, Педагогічний коледж 

володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на власний 

розсуд, учиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному 

законодавству, цьому Статуту та рішенням Органу управління майном. 

Педагогічний коледж не має права безоплатно передавати належне йому 

майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. Відчуження, списання, застава та передача в 

користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст області і закріплене за Педагогічним коледжем на праві 

оперативного управління, здійснюється з дозволу Органу управління майном у 

порядку, що встановлений обласною радою. Розпоряджатися в інший спосіб 

майном, що належить до основних засобів, Педагогічний коледж має право 

лише у межах повноважень та у спосіб, передбачений чинним законодавством. 

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються: 

- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва – до обласного 

бюджету; 

- за індивідуально визначене майно – на рахунок Педагогічного коледжу на 

поповнення обігових коштів. 

8.3. Майно Педагогічного коледжу, що забезпечує його статутну 

діяльність, не може бути предметом застави. Збитки, завдані Педагогічному 

коледжу внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними 

особами, відшкодовуються відповідно до законодавства. 

8.4. Джерелами формування майна Педагогічного коледжу є: 

- майно, передане йому Органом управління майном; 

- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законодавством порядку; 

- кошти обласного бюджету; 

- надходження від надання платних послуг; 
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- власні надходження, отримані в порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 

- доходи, отримані від інших видів господарської діяльності 

(використовуються виключно для фінансування видатків на утримання 

Педагогічного коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, 

визначених чинним законодавством України та цим Статутом); 

- безоплатні, добровільні благодійні внески, пожертвування, подарунки 

юридичних та фізичних осіб; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Кошти, отримані Педагогічним коледжем із додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

цим Статутом.  

Забороняється розподіл отриманих доходів або їх частини серед 

засновників (учасників), працівників Педагогічного коледжу (крім оплати їх 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та 

інших пов’язаних з ними осіб (відповідно до Податкового кодексу України). 

8.5.  Педагогічний коледж здійснює володіння, користування землею та 

іншими природними ресурсами відповідно до головних завдань своєї діяльності 

та чинного законодавства України. Земельні ділянки передаються закладу в 

постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.  

8.6. Фінансування Педагогічного коледжу здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету, а також додаткових джерел фінансування, що не 

суперечать законодавству України. 

8.7.  У Педагогічному коледжі створюються: 

- загальний фонд на підготовку фахівців у межах регіонального 

замовлення; 

- спеціальний фонд, який формується за рахунок: 

1) коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку фахівців, надання 

додаткових освітніх послуг згідно з укладеними договорами з юридичними і 

фізичними особами; 

2) коштів, одержаних від господарської діяльності; 

3) доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання; 

4) безкоштовних, безоплатних і благодійних внесків, грантів, дарунків від 

юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав; 

5) надходжень за виконання договорів із підприємствами, установами, 

організаціями і фізичними особами; 

6) інших доходів, згідно з чинним законодавством. 

8.8. Оплата праці директору Педагогічного коледжу провадиться згідно з 

контрактом, укладеним у порядку, встановленому Органом управління майном. 

8.9.   Оплата праці в Педагогічному коледжі здійснюється відповідно до 

Кодексу законів про працю України, законів України „Про освіту”, „Про вищу 

освіту”, за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що визначаються 

Кабінетом Міністрів України, договорами. 

8.10. Форми і система оплати праці, умови і показники преміювання 

працівників Педагогічного коледжу, порядок установлення надбавок за високі 
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досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також 

порядок установлення і скасування підвищення посадових окладів, доплат для 

працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання 

обов'язків тимчасово відсутніх працівників, призначення стипендій 

визначаються окремими Положеннями, які розглядає педагогічна рада та 

затверджує директор Педагогічного коледжу відповідно до чинного 

законодавства.  

8.11.  Бюджетні кошти та інші надходження на утримання Педагогічного 

коледжу, передбачені його Статутом, повинні використовуватися на 

відшкодування матеріальних та прирівняних до них витрат на виконання робіт 

(надання платних послуг), що відповідають профілю навчального закладу, на 

виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріально-

технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового 

колективу відповідно до законодавства України. 

8.12. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 

Педагогічному коледжу у вигляді безповоротної фінансової допомоги або 

добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, зокрема нерезидентів, 

для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної 

діяльності, не вважаються прибутком і не оподатковуються. 

8.13. Педагогічний коледж забезпечується автомобільним транспортом для 

потреб навчального закладу. 

8.14. Педагогічний коледж згідно з кошторисними призначеннями 

розпоряджається коштами та іншими надходженнями, одержаними від надання 

дозволених законодавством платних послуг.  

 

 

9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ДІЙСНЕННЯМ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

9.1.   Педагогічний коледж, відповідно до Бюджетного Кодексу України, 

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", 

Указу Президента України "Про Положення про Державну казначейську 

службу України" та інших нормативно-правових актів, складає затверджені 

форми місячної, квартальної і річної звітності та подає їх до Органу управління 

майном, Управління, органів Державної казначейської служби України, 

Державної податкової служби, Державного комітету статистики, Пенсійного 

фонду України, фондів соціального страхування. 

9.2 Педагогічний коледж самостійно здійснює оперативний, 

бухгалтерський, фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність 

згідно з установленими нормами, подає її в установленому порядку до органів, 

яким законодавством України надано право контролю за відповідними нормами 

діяльності. 

9.3.   Кошторис, план використання бюджетних коштів, план асигнувань 

загального фонду бюджету і штатний розпис Педагогічного коледжу 

затверджуються начальником Управління.   
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9.4. Директор та головний бухгалтер Педагогічного коледжу несуть 

персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної 

звітності. 

9.5.  Аудит фінансової діяльності Педагогічного коледжу здійснюється 

згідно з чинним законодавством. 

9.6. Педагогічний коледж є неприбутковим вищим навчальним закладом, 

утвореним та зареєстрованим у порядку, визначеному законодавством України, 

що регулює його діяльність як неприбуткової організації. 
 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ 

ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
 

10.1. Цей Статут, зміни та доповнення до нього затверджуються Органом 

управління майном та реєструються відповідно до чинного законодавства 

України. 

10.2.  Зміни та доповнення до Статуту вносяться за поданням загальних 

зборів (конференції) трудового колективу, включаючи виборних представників 

із числа студентів Педагогічного коледжу. 

10.3.  Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до законодавства України. 
 

 


