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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Статут Чернівецького державного комерційного технікуму
(далі - Технікум) розроблений відповідно до законодавства України і є
основним документом, який регламентує його діяльність.
Повна назва Технікуму: Чернівецький державний комерційний
технікум. Скорочена назва: ЧДКТ.
Технікум створений відповідно до наказу Міністра торгівлі
Української РСР
№ 296 від 6 липня 1964 року «Про організацію
Чернівецького
технікуму радянської торгівлі». Наказом Міністерства
торгівлі України №91 від 19.09.1991 року Технікум був перейменований
в Чернівецький державний комерційний технікум. Технікум заснований на
державній формі власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки
України.
1.2. Юридична адреса Технікуму:
вул. Руська, 194
м. Чернівці, Чернівецька область,
58023
тел./факс: (0372) 54-81-15
електронна адреса: бк1су@икг.пе1:
офіційний веб-сайт: сНсІкІ.су.иа
1.3. Діяльність Технікуму грунтується на гуманістичних,
демократичних традиціях світової та вітчизняної освіти, науки і культури.
1.4. Основними напрямами діяльності Технікуму є:
1) підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств
торгівлі та закладів ресторанного господарства, бюджетних організацій та
установ, а також на замовлення інших юридичних і фізичних осіб;
2) освітня, методична, інноваційна, культурно-просвітницька та
фінансово-господарська діяльності;
3) надання платних освітніх та інших послуг відповідно до
законодавства;
4) здійснення зовнішніх зв’язків.
1.5. Здобуття вищої освіти забезпечується Технікумом на
принципах незалежності від впливу політичних партій і релігійних
організацій.
1.6. Основними завданнями Технікуму є:
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка
забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними
ними спеціальностями;
2) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку
держави через формування людського капіталу;
3) формування особистості шляхом патріотичного, правового,
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та

з
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та
самоорганізовуватися в сучасних умовах;
4) забезпечення органічного поєднання освітньої діяльності;
5) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього
процесу їхніх здібностей і талантів;
6) збереження та примноження моральних, культурних, наукових
цінностей і досягнень суспільства;
7) підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
8) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
9) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці.
1.7. Основною метою діяльності Технікуму є підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» на основі базової
та повної загальної середньої освіти, створення навчально-методичних,
виховних, організаційних, матеріальних та інших умов для здобуття
громадянами вищої освіти, забезпечення потреб суспільства і держави у
висококваліфікованих фахівцях.
1.8. Технікум здійснює підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» та має право на підготовку
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник», за
умови отримання відповідної ліцензії Технікум має право продовжити
освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня
«Молодший бакалавр» та/або «Бакалавр».
Особливості ліцензування освітньої діяльності вищих навчальних
закладів для отримання ліцензії на підготовку фахівців освітньопрофесійного ступеня «Молодший бакалавр», «Бакалавр» встановлюються
Міністерством освіти і науки України.
1.9. Технікум є юридичною особою, може від свого імені набувати
майнових і особистих немайнових прав і обов’язків, бути позивачем і
відповідачем у суді. Технікум є неприбутковою організацією.
1.10. Технікум має самостійний баланс, поточний та інший рахунки
в установах банку, печатку із зображенням Державного Герба України та із
своїм найменуванням, інші печатки та штампи, може запроваджувати власну
символіку та атрибутику.
1.11. Чернівецький державний комерційний технікум здійснює
свою діяльність відповідно до вимог Конституції України, згідно з Законами
України «Про освіту», «Про вищу освіту», нормативно-правовими актами
Міністерства освіти і науки України з питань освітньої діяльності, цим
Статутом, іншими нормативно-правовими актами.
1.12. Акредитований з певних галузей знань (спеціальностей)
Технікум має право видавати диплом про освіту за цими галузями знань
(спеціальностями) за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
1.13. Структурні підрозділи Технікуму створюються директором
відповідно до законодавства та головних завдань діяльності вищого
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навчального закладу і функціонують згідно з окремими положеннями про
них.
Структурними підрозділами Технікуму є:
1) навчальна частина, до складу якої входять підрозділи, що забезпе
чують освітній процес:
відділення денної форми навчання за спеціальностями,
циклові комісії,
навчальні кабінети та лабораторії,
методичний кабінет,
відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників;
навчально-виробнича майстерня,
психологічна служба,
спортивний комплекс,
бібліотека;
2) підрозділ з підготовки робітничих кадрів;
3) підрозділ з підготовки до вступу у вищі навчальні заклади України;
4) бухгалтерська служба;
5) адміністративно-господарська служба, до складу якої входять
підрозділи, що забезпечують задоволення соціально-побутових потреб:
господарська частина,
гуртожиток,
їдальня (буфет),
актова зала;
6) адміністративно-допоміжний підрозділ, до складу якого входять:
канцелярія,
відділ кадрів.

1.14.
Структурні підрозділи, що входять до складу Технікум
мають право на прийняття самостійних рішень у межах своєї компетенції,
якщо ці рішення не суперечать законодавству та відповідають цьому
Статуту, Положенню про структурні підрозділи.
1.14.1. Відділення - структурний підрозділ, що об’єднує навчальні
групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі
та інші підрозділи. Відділення створюється рішенням директора Технікуму,
якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.
Керівництво відділенням здійснює завідувач, який призначається на
посаду директором з числа педагогічних працівників, які мають повну вищу
освіту і досвід навчально-методичної та виховної роботи.
Завідувач відділенням забезпечує організацію навчально-виховного
процесу, здійснює контроль за виконанням навчальних планів і програм, та
навчально-методичною діяльністю викладачів.
1.14.2. Циклові комісії - структурні навчально-методичні підроз
діли, що проводять виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або
кількох споріднених навчальних дисциплін.
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Циклова комісія створюється рішенням директора Технікуму за
умови, що до її складу входить не менше ніж три педагогічних працівники.
Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний
склад затверджується наказом директора Технікуму терміном на один
навчальний рік.
1.14.3. Технікум з його структурними підрозділами функціонує як
єдиний навчально-виховний комплекс.
Структурні підрозділи підпорядковані безпосередньо директору,
який відповідно до цього Статуту призначає керівників підрозділів, визначає
напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності,
структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що
належить Технікуму.
1.14.4. Технікум може створювати підрозділи, що надають платні
освітні послуги,
відповідно до законодавства.
Такі
підрозділи
підпорядковуються безпосередньо директорові Технікуму, який призначає
керівника підрозділу.
2. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
2.1. Технікум щодо управління його діяльністю, підпорядкований
Міністерству освіти і науки України, повноваження якого визначаються в
межах чинних законів, Статуту Технікуму.
2.2. Міністерство освіти і науки України:
1) затверджує статут Технікуму та за поданням Загальних зборів
трудового колективу Технікуму вносить до нього зміни або затверджує його
нову редакцію;
2) укладає в місячний строк контракт з директором Технікуму,
обраним за конкурсом, у порядку, встановленому Законом України «Про
вищу освіту»;
3) за поданням Загальних зборів трудового колективу Технікуму
достроково розриває контракт із керівником навчального закладу з підстав,
визначених законодавством про працю, чи за порушення цього Статуту та
умов контракту;
4) здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю
Технікуму;
5) здійснює контроль за дотриманням Статуту Технікуму;
6) здійснює ліцензування та акредитацію Технікуму, видає ліцензії,
сертифікати за спеціальностями;
7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і
Статутом Технікуму.
2.3. Організовує фінансове забезпечення Технікуму в межах
бюджетних асигнувань, передбачених Законом про Державний бюджет на
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відповідний рік за напрямами витрат для здійснення основної мети та
діяльності Технікуму.
2.4. Затверджує штатний розпис та кошторис Технікуму у порядку,
встановленому законодавством.
2.5. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі
свої повноваження керівникові або іншому органу управління Технікуму.
3. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТЕХНІКУМУ
3.1. Цивільна правоздатність Технікуму виникає з моменту його
створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
(далі - Реєстр) запису про його припинення. Цивільна правоздатність
Технікуму складається з його прав та обов'язків.
3.2. Технікум має право:
1) визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та
освітньо-професійних програм, установлених для вищих навчальних
закладів;
2) визначати форми та засоби проведення освітнього процесу
відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
3) готувати фахівців за державним замовленням галузевих
міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами
з фізичними особами;
4) створювати в установленому порядку структурні підрозділи;
5) розробляти та затверджувати власні програми з спеціальних
дисциплін;
6) створювати або входити до навчальних, навчально-наукових та
навчально-науково-виробничих комплексів;
7) отримувати кошти і матеріальні цінності (будівлі, споруди,
обладнання, транспортні засоби, електронно-обчислювальну техніку, послуги
тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій,
громадян і благодійних фондів;
8) укладати угоди про спільну діяльність з підприємствами,
установами і організаціями в Україні та за її межами для виконання
статутних завдань відповідно до законодавства України;
9) розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних закладів;
10) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт основних засобів;
11) користуватися банківськими кредитами і позичками згідно з
законодавством;
12) здійснювати поліграфічну та рекламну діяльність;
13) виготовляти та реалізовувати друковану продукцію;
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14) брати участь у діяльності міжнародних організацій;
15) самостійно визначати вартість підготовки спеціалістів та інших
видів послуг за договорами з підприємствами та фізичними особами
відповідно до законодавства України;
16) організовувати роботу .курсів довузівської підготовки
абітурієнтів до вступу у вищі навчальні заклади і курсів підвищення
кваліфікації;
17) створювати курси суміжних і додаткових професій, навчальновиробничі лабораторії, майстерні, що надають платні освітні послуги;
18) створювати фінансові фонди, необхідні для діяльності
Технікуму і соціального розвитку колективу.
3.3. Технікум може реалізовувати інші види діяльності, які
передбачені законодавством України.
3.4. Технікум зобов'язаний при визначенні стратегії діяльності
враховувати державне замовлення та інші договірні зобов'язання підготовки
фахівців на рівні державних стандартів.
Доведене Технікуму у встановленому порядку державне
замовлення на підготовку фахівців є обов'язковим для виконання.
3.5. Технікум зобов'язаний:
1) забезпечити на належному рівні освітній процес, набуття
студентами належних знань та компетентностей, підготовка їх до
професійної діяльності, надання інформаційних послуг, виконання умов
державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою
освітою, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;
2) у своїй діяльності дотримуватись вимог стандартів вищої освіти
щодо підготовки і перепідготовки фахівців відповідного освітньокваліфікаційного рівня та підвищення кваліфікації кадрів;
3) забезпечити умови для оволодіння системою знань про людину,
природу і суспільство; формування соціально зрілої, творчої особистості;
виховання морально, психічно та фізично здорового покоління громадян;
формування громадянської позиції, патріотизму, почуття власної гідності,
готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю
суспільства, держави і людства;
4) створювати належні умови для якісної організації освітнього
процесу студентів, слухачів та високопродуктивної праці співробітників,
забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони
праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;
5) своєчасно сплачувати податки та інші платежі, згідно із
законодавством України;
6) здійснювати будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт
основних засобів, забезпечувати якнайшвидше введення в дію придбаного
обладнання;
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7) дотримуватись договірних зобов'язань з іншими суб'єктами
освітньої, виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в
тому числі за міжнародними угодами;
8) забезпечувати економне і раціональне використання фінансових
та матеріальних ресурсів;
9) здійснювати матеріально-технічне забезпечення освітнього
процесу;
10) виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів
та забезпечення екологічної безпеки;
11) звітувати перед Міністерством освіти і науки України про
основні напрями та результати діяльності Технікуму;
12) здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести
статистичну звітність згідно із законодавством України.
3.6. Обов’язки Технікуму реалізуються через обов’язки директора
та учасників освітнього процесу.
3.7. Права та обов’язки педагогічних працівників, інших
працівників та осіб, які навчаються у Технікумі визначаються відповідно до
законів «Про освіту», «Про вищу освіту», Колективного договору, цього
Статуту та іншими законодавчими актами.
3.8. За рішенням Загальних зборів трудового колективу Технікуму
працівникам Технікуму та особам, які навчаються, можуть бути надані
додаткові права та обов’язки.
4. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕХНІКУМУ,
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ, ПОВНОВАЖЕННЯ ДИРЕКТОРА
4.1. Діяльність Технікуму провадиться на принципах:
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника,
державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери
управління яких належить Технікум, органів управління Технікуму та його
структурних підрозділів;
поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
незалежності від політичних партій, громадських і релігійних
організацій.
4.2. Технікум має рівні права, що становить зміст його автономії
та самоврядування, у тому числі має право:
1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах
ліцензованої спеціальності;
2) самостійно визначати форми навчання та форми організації
освітнього процесу;
3) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та
інших працівників;
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4) формувати
власний штатний розпис відповідно до
законодавства;
5) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до
законодавства;
6) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми
освітньої та інноваційної діяльності;
7) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і
програми навчальних дисциплін;
8) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які
відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після
завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
9) утворювати загальноосвітні навчальні заклади за погодженням
з органами місцевого самоврядування;
10) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні
підрозділи;
11) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники,
навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну
базу;
12) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність
з навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними
особами;
13) розміщувати свої навчальні, навчально-виробничі підрозділи на
підприємствах, в установах та організаціях;
14) брати участь у роботі міжнародних організацій;
15) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
16) встановлювати власні форми морального та матеріального
заохочення учасників освітнього процесу;
17) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління
у сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у
роботі над проектами;
18) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність
відповідно до законодавства та Статуту Технікуму;
19) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання
платних послуг;
20) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках, в
установленому законодавством порядку;
21) здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та
капітальний ремонт основних засобів; розвивати власну соціальну базу,
мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних об’єктів;
22) виступати засновником (співзасновником) інших юридичних
осіб, що здійснюють свою діяльність відповідно до напрямів освітньої
діяльності Технікуму;
23) користуватись земельними ділянками, в порядку, встановленим
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Земельним кодексом України;
24) користуватися пільгами, встановленими законодавством для
вищих навчальних закладів.
25) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
4.3. Технікум зобов’язаний:
1) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження
відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення
академічного плагіату в наукових роботах педагогічних, науковопедагогічних та інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення
їх до дисциплінарної відповідальності;
2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої
діяльності та якості вищої освіти;
3) створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з
особливими освітніми потребами;
4) оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних
стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і
виконання зобов’язань.
4.4. Безпосереднє управління діяльністю Технікуму здійснює його
керівник - директор, який обирається, затверджується та звільняється з
посади відповідно до Закону України «Про вищу освіту».
4.4.1. Кандидат на посаду директора Технікуму повинен бути
громадянином України, вільно володіти державною мовою, мати повну вищу
освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи у вищих
навчальних закладах не менше 10 років.
4.4.2. Директор є представником Технікуму у відносинах з
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених
цим Законом і Статутом Технікуму.
4.5. Порядок обрання та звільнення з посади директора Технікуму:
4.5.1. Вибори директора Технікуму проводяться з дотриманням
таких принципів:
1) відкритості;
2) гласності;
3) таємного та вільного волевиявлення;
4) добровільної участі у виборах;
5) демократичності;
6) забезпечення рівності прав учасників виборів.
4.5.2. Процедура обрання директора Технікуму складається з таких
етапів:
1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на
посаду директора Технікуму;
2) підготовка виборів;
3) проведення виборів.
4.5.3. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на
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заміщення посади директора Технікуму не пізніше, ніж за два місяці до
закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду. У разі дострокового
припинення повноважень директора Технікуму конкурс оголошується
протягом тижня з дня утворення вакансії.
4.5.4. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з
дня оголошення конкурсу на посаду директора Технікуму приймає
пропозиції щодо претендентів на посаду директора Технікуму і протягом
10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить
кандидатури претендентів, які відповідають вимогам для голосування.
4.5.5. Директор Технікуму обирається шляхом таємного голосу
вання строком на п’ять років.
4.5.6. Брати участь у виборах директора Технікуму мають право:
1) педагогічні штатні працівники Технікуму;
2) представники з числа інших штатних працівників, які
обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
3) виборні представники з числа студентів, які обираються
студентами шляхом прямих таємних виборів.
4.5.7. Загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників
Технікуму повинна становити не менше 75 відсотків. Загальна кількість осіб,
які мають право брати участь у виборах, кількість виборних представників з
числа інших працівників Технікуму - до 10 відсотків, а кількість виборних
представників з числа студентів не менше 15 відсотків осіб, які мають право
брати участь у виборах.
4.5.8. Особливості виборчої системи директора Технікуму
регулюються Законом України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 року
№ 1556-VII, Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої
системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу,
затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»» від 05.12.2014
№ 726, цим Статутом.
4.5.9. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у
них взяло більше 50 відсотків від загальної кількості осіб, які мають право
брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.
4.5.10. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків
голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і
науки України укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного
місяця з дня її обрання.
4.5.11. Директор Технікуму може бути звільнений з посади
Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям
рішення про його відкликання зборами трудового колективу, які його обрали
на посаду з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення
Статуту Технікуму та умов контракту. Рішення про відкликання директора
Технікуму приймається більшістю голосів за умов присутності не менш як
двох третин статутного складу зборів трудового колективу Технікуму.
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4.6. Директор Технікуму підпорядковується Міністерству освіти і
науки України.
4.7. Права та обов'язки директора Технікуму:
1) організовує діяльність Технікуму;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Технікуму,
затверджує його структуру і штатний розпис;
3) видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання
всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами
Технікуму доручення;
4) відповідає за результати діяльності Технікуму перед
Міністерством освіти і науки України;
5) є розпорядником майна і коштів;
6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає
договори;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
9) визначає функціональні обов’язки працівників;
10) формує контингент осіб, які навчаються у Технікумі;
11) відраховує з Технікуму та поновлює на навчання до нього
здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського
самоврядування та/або первинними профспілковими організаціями осіб, які
навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), з підстав, установлених
Законом України «Про вищу освіту»;
12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням
навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
13) контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової
дисципліни;
14) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науковопедагогічних, наукових та інших працівників;
15) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого
громадського контролю за діяльністю Технікуму;
16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського
самоврядування, організацій профспілок працівників Технікуму і студентів,
громадських організацій, які діють у Технікумі;
17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів
вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Технікуму, створює
належні умови для занять масовим спортом;
18) спільно з виборними органами первинних організацій
профспілок працівників Технікуму і студентів подає Загальним зборам
трудового колективу Технікуму правила внутрішнього розпорядку та
Колективний договір і після затвердження підписує їх;
19) здійснює інші передбачені Статутом та законодавством
повноваження.
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4.8. Директор відповідає за провадження освітньої у Технікумі, за
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження
нерухомого та іншого майна.
4.9. Директор Технікуму щороку звітує перед Міністерством освіти
і науки України та загальними зборами трудового колективу Технікуму.
4.10. Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про
свою діяльність на офіційному веб-сайті Технікуму.
4.11. Директор Технікуму відповідно до Статуту може делегувати
частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних
підрозділів.
4.12. Для вирішення основних питань діяльності Технікуму
відповідно до цього Статуту директор створює робочі та дорадчі органи, а
також визначає їх повноваження.
Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія.
Дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада.
Положення про робочі та дорадчі органи, їх склад та функції
затверджуються наказом директора Технікуму.
4.13. Адміністративна рада створюється для оперативного
вирішення поточних питань навчальної, фінансово-господарської та іншої
діяльності Технікуму, що потребують колегіального обговорення; питань
оперативного управління, здійснення контролю за виконанням рішень
педагогічної ради, наказів та розпоряджень керівництва Технікуму.
Очолює адміністративну раду директор Технікуму. До складу
адміністративної ради входять: заступники директора, завідувачі
відділеннями, головний бухгалтер та інші посадові особи Технікуму.
На засідання адміністративної ради можуть бути запрошені
керівники структурних підрозділів та інші працівники Технікуму, голова
профспілкової
організації,
представники
органів
студентського
самоврядування.
Засідання адміністративної ради проводяться за потреби або в
терміни, визначені директором Технікуму та оформляються відповідним
протоколом.
Функції адміністративної ради:
1) своєчасне прийняття рішень з поточних питань діяльності
Технікуму;
2) розгляд стану виконання завдань державних органів управління
освітою;
3) обговорення питань використання обладнання, матеріальних
цінностей та грошових коштів;
4) затвердження вартості за навчальні послуги, оплати за прожи
вання у гуртожитку, регулювання цін на продукцію, що реалізується в
їдальні-майстерні тощо;
5) розгляд стану виконання Правил внутрішнього розпорядку;
6) вживання заходів до поліпшення соціально-побутових умов
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навчання, праці та відпочинку студентів і працівників Технікуму.
4.14.
Приймальна комісія створюється для організації та проведення
прийому студентів на навчання до Технікуму, і головним завданням якої є
формування контингенту студентів усіх форм навчання із числа найбільш
підготовленої та здібної молоді.
Діяльність приймальної комісії здійснюється відповідно до
Положення про приймальну комісію.
Строк повноважень приймальної комісії становить один рік.
Персональний склад приймальної комісії, Правила прийому до
Технікуму затверджуються наказом директора Технікуму, який є головою
комісії.
Голова приймальної комісії несе персональну відповідальність за
виконання покладених на приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх
функцій. Встановлює ступінь відповідальності керівників, її функціональних
підрозділів, вирішує всі питання, пов’язані з прийомом до Технікуму.
До складу приймальної комісії входять:
заступник голови приймальної комісії;
відповідальний секретар приймальної комісії;
члени приймальної комісії.
Заступником голови приймальної комісії є заступник директора з
навчальної роботи.
Відповідальний секретар приймальної комісії призначається
головою приймальної комісії з числа провідних педагогічних працівників
Технікуму.
Членами приймальної комісії є завідувачі відділень, голови
циклових комісій, а також можуть призначатись провідні педагогічні
працівники. Кількість членів встановлюється виходячи із потреби.
Приймальна комісія визначає на своєму засіданні та вносить до
Правил прийому у поточному році:
1) строки прийому заяв, проведення вступних випробувань,
зарахування за формами навчання та джерелами фінансування;
2) порядок проведення конкурсу для зарахування на місця, що
фінансуються з коштів державного бюджету та за рахунок коштів фізичних і
юридичних осіб;
3) кількість та форму проведення вступних випробувань, критерії та
систему оцінювання знань;
4) порядок зарахування осіб, які набрали однакову кількість балів, а
також осіб, котрі вступають на навчання без відриву від виробництва;
5) порядок подання вступниками апеляції та їх розгляду тощо.
Повноваження приймальної комісії:
1) організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про
допуск вступників до вступних випробувань та звільнення від їх складання
(згідно з Правилами прийому до Технікуму), визначає умови їх зарахування;
2) координує діяльність усіх підрозділів Технікуму щодо підготовки
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до складання вступних випробувань;
3)
приймає рішення про зарахування до складу студентів з ураху
ванням форми навчання та джерел фінансування.
Усі рішення приймальної комісії приймаються відповідно до
законодавства України, Правил прийому до Технікуму, цього Статуту і
своєчасно доводяться до відома вступників.
4.15.
Педагогічна рада створюється з метою вдосконалення роботи
Технікуму та його структурних підрозділів щодо підготовки фахівців,
підвищення педагогічної майстерності викладачів та інших питань його
діяльності.
До складу педагогічної ради входять:
директор, заступники
директора за посадами, головний бухгалтер, завідувачі відділеннями,
методист, завідувач бібліотекою, керівник фізичного виховання, викладачі
Технікуму, практичні психологи,
студенти - представники органів
студентського самоврядування та профспілкового комітету.
Головою педагогічної ради є директор технікуму, а у разі його
відсутності - заступник директора з навчальної роботи. Рада обирає
секретаря педагогічної ради з числа викладачів.
Основними функціями педагогічної ради є:
1) контроль за організацією освітнього процесу;
2) контроль за підвищенням педагогічної майстерності;
3) розгляд програм (робочих програм) навчальних дисциплін;
4) контроль за процесом підвищення кваліфікації педагогічних
працівників;
5)
створення
(скасування)
відділень, циклових
комісій
відповідно до вимог, установлених органами державного управління освітою.
Виходячи з окремих рекомендацій педагогічної ради, директор
видає наказ (розпорядження) по їх впровадженню.
Педагогічна рада Технікуму розглядає та обговорює:
1) удосконалення якості підготовки фахівців із урахуванням вимог
сучасного виробництва, науки, техніки, культури та перспектив їх розвитку;
2) аналіз показників навчально-виховної, навчально-виробничої
роботи, захисту курсових проектів (робіт), здачі державних іспитів,
дотримання Правил внутрішнього розпорядку;
3) стан дисципліни та успішності студентів, підсумки семестрових
перевідних екзаменів;
4) заходи з виконання нормативно-правових актів, інструктивних
листів державних органів управління освітою;
5) досвід роботи відділень, циклових (предметних) комісій, кращих
викладачів, інших навчальних закладів;
6) забезпечення фізичної підготовки і здійснення заходів щодо
збереження здоров’я студентів;
7) аналіз роботи кабінетів і лабораторій;
8) план розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази Технікуму;
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9) результати чергової та позачергової атестації педагогічних
працівників;
10) питання розвитку Технікуму та інші.
Рішення педагогічної ради є правомочними, якщо на раді присутні
не менше двох третин її членів, приймаються більшістю голосів і є
обов’язковими для всіх викладачів, працівників і студентів Технікуму.
Засідання педагогічної ради оформляються протоколами, які
підписуються головою ради та секретарем.
У своїй роботі педагогічна рада керується Положенням про
педагогічну раду Технікуму та цим Статутом.
4.16.
З метою вдосконалення якості викладання і виховання студен
тів, підвищення професійної кваліфікації та педагогічної майстерності
викладачів у Технікумі створюється методична рада, яка об’єднує
педагогічних та інших працівників Технікуму, які безпосередньо беруть
участь в процесі навчання і виховання студентів.
Методична рада - колегіальний орган.
Головою методичної ради є заступник директора з навчальної
роботи. До складу методичної ради входять: заступники директора: з
навчальної роботи, з виховної роботи, завідувачі відділеннями, завідувач
навчально-виробничою практикою, голови циклових комісій.
На засідання методичної ради можуть запрошуватися: керівник
фізичного виховання, практичні психологи, викладачі, представники базових
підприємств та студенти - члени студентського парламенту Технікуму.
Склад методичної ради затверджується наказом директора
Технікуму.
Основні завдання методичної ради:
1) підвищення педагогічної кваліфікації і професійної майстерності
викладачів Технікуму;
2) удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання
студентів;
3) забезпечення єдності навчання і виховання, органічного зв’язку
навчання з практикою, з виробничою діяльністю, а також взаємозв'язку
загальноосвітньої і професійної підготовки студентів;
4) вивчення, узагальнення і впровадження в освітній процес
передового педагогічного і виробничого досвіду викладачів Технікуму та
інших вищих навчальних закладів, досягнень науки і техніки;
5) обговорення і підготовка рекомендацій з питань освітньої та
методичної роботи;
6) видання рекомендацій щодо втілення в освітній процес нових
ефективних форм і методів навчання;
7) впровадження і опанування педагогічними працівниками сучас
них інформаційних технологій.
Рішення методичної ради з основних питань методичної роботи
приймаються відкритим голосуванням після всебічного обговорення.
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Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало
більше 50 відсотків присутніх педагогічних працівників. Засідання
методичної ради може проводитися, якщо на ньому присутні не менше двох
третин її складу. Засідання методичної ради оформлюються протоколами, які
підписуються головою та секретарем.

5. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕХНІКУМУ
ТА СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
5.1 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Технікуму є Загальні збори трудового колективу, включаючи виборних
представників з числа студентів.
5.2. Порядок скликання і прийняття рішень Загальних зборів
трудового колективу Технікуму визначається цим Статутом.
Збори трудового колективу Технікуму скликає директор, який
відповідним наказом встановлює порядок та строки їх проведення. Збори
трудового колективу Технікуму можуть також скликатися за ініціативою
Педагогічної ради, профспілкового комітету, оформленою відповідним
рішенням, а також за ініціативою не менше 2/3 працівників.
5.3. У Загальних зборах трудового колективу Технікуму
представлені всі категорії учасників освітнього процесу Технікуму. При
цьому не менш як 75 відсотків складу членів виборного органу повинні
становити педагогічні працівники Технікуму, які працюють на постійній
основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів,
які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
5.4. Загальні збори трудового колективу Технікуму скликаються не
рідше одного разу на рік. Засідання зборів вважаються правомочними при
наявності не менше 2/3 працівників. Рішення приймається шляхом
відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів
Загальних зборів трудового колективу та оформляється протоколом.
5.5. Загальні збори трудового колективу Технікуму:
1) приймають Статут Технікуму, вносять зміни та доповнення до
нього;
2) розглядають проект Колективного договору і уповноважують
профспілковий комітет підписувати договір від імені колективу Технікуму;
3) обирають претендентів на посаду директора Технікуму;
4) приймають рішення про внесення подання Міністерству освіти і
науки про дострокове звільнення директора Технікуму;
5) щорічно заслуховують звіт директора Технікуму та оцінюють
його діяльність;
6) обирають комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу
законів про працю України;
7) затверджують Правила внутрішнього розпорядку Технікуму;
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8) затверджують Положення про органи студентського
самоврядування;
9) приймають рішення про внесення клопотання до органів
державної влади щодо представлення до державних нагород працівників;
10) розглядають інші питання діяльності Технікуму.
5.6. У Технікумі
діє студентське самоврядування, яке є
невід’ємною частиною
громадського
самоврядування
Технікуму.
Студентське самоврядування у Технікумі функціонує з метою забезпечення
виконання студентами своїх обов'язків та захисту їх прав і сприяє
гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок
майбутнього організатора та керівника. Рішення органів студентського
самоврядування мають дорадчий характер.
Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються
у Технікумі, безпосередньо та через органи студентського самоврядування,
що обираються шляхом таємного голосування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
осіб, які навчаються у закладі, та їхню участь в управлінні Технікуму. Усі
особи, які навчаються у Технікумі, мають рівне право на участь у
студентському самоврядуванні.
5.7. У своїй діяльності органи студентського самоврядування
керуються законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства
освіти і науки України, Статутом Технікуму та Положенням про студентське
самоврядування Технікуму.
5.8. 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.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні
форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські
деканати, студентські ради тощо).
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи
студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти,
обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути
усунені зі своїх посад за результатами загального таємного голосування
студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не
менш як 10 відсотків студентів Технікуму.
З припиненням особою навчання у Технікумі припиняється її
участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому
Положенням про студентське самоврядування Технікуму.
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Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як
громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».
5.9. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Технікумом у порядку, встановле
ному Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля,
оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, спортивні, оздоровчі та
інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості
вищої освіти;
5) захищають права та інтереси студентів, які навчаються у
Технікумі;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативнодорадчих органів Технікуму;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних
побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації
харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Технікуму,
у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про
вищу освіту» та Положенням про студентське самоврядування Технікуму.
5.10. За погодженням з органом студентського самоврядування
Технікуму приймаються рішення про:
1) відрахування студентів Технікуму та їх поновлення на навчання;
2) переведення осіб, які навчаються в Технікумі за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб;
3) переведення осіб, які навчаються в Технікумі за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) призначення заступника директора Технікуму;
5) затвердження Правил внутрішнього розпорядку Технікуму в
частині, що стосується осіб, які навчаються.
5.11. Вищим органом студентського самоврядування є конференція
студентів, які:
1)
ухвалюють Положення про студентське самоврядуван
Технікуму, визначають структуру, повноваження та порядок проведення
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прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування;
2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольноревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну
оцінку;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на
конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів
студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення,
заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування.
Студентське самоврядування здійснюється у Технікумі на рівні
академічної групи, Технікуму, мешканців гуртожитку.
5.12. Адміністрація Технікуму не має права втручатися в діяльність
органів студентського самоврядування.
5.13. Директор Технікуму забезпечує належні умови для діяльності
органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку,
забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету,
відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що
укладається відповідна угода.
6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ТЕХНІКУМІ
6.1. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері
вищої освіти, що провадиться у вищому навчальному закладі через систему
методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння,
примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб,
які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.
Положення про організацію освітнього процесу затверджується
Педагогічною радою Технікуму відповідно до законодавства.
6.2. Мовою викладання у Технікумі є державна мова.
6.3. Навчання у Технікумі здійснюється за денною та заочною
формами навчання.
6.4. Освітній процес у Технікумі здійснюється за такими формами:
1) навчальні заняття;
2) самостійна робота;
3) практична підготовка;
4) контрольні заходи.
Основними видами навчальних занять у Технікумі є:
1) лекція;
2) лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
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3) консультація.
Технікум має право встановлювати інші форми освітнього процесу
та види навчальних занять.
6.5. Практична підготовка осіб, які навчаються у Технікумі,
здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах
промисловості і торгівлі, в установах, організаціях, закладах ресторанного
господарства, що забезпечують практичну підготовку згідно з укладеними з
Технікумом угодами (договорами).
Керівники підприємств, установ та організацій зобов’язані
забезпечити створення належних умов для проходження практики на
виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і
виробничої санітарії відповідно до законодавства.
Проходження практики студентом здійснюється відповідно до
законодавства.
6.6. Прийом осіб на навчання до Технікуму здійснюється на
конкурсній основі.
Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян в
галузі освіти.
6.7. За квотами до Технікуму зараховуються особи у випадках і у
порядку, передбаченому законодавчими актами. Прийом на навчання до
Технікуму проводиться відповідно до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів. Правила прийому на навчання до Технікуму
затверджуються Педагогічною радою Технікуму.
6.8. Здобувачем вищої освіти є студент - особа, зарахована до
вищого навчального закладу з метою здобуття вищої освіти.
6.9. Підставами для відрахування здобувана вищої освіти є:
1) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим
навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною)
особою, яка оплачує таке навчання;
6) інші випадки, передбачені законом.
Особа, відрахована з Технікуму до завершення навчання за
освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію
про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки. Зразок
академічної довідки встановлюється Міністерством освіти і науки України.
6.10. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у
зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої програми
(за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати
права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам
надається академічна відпустка в установленому порядку.
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Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку
з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та
стипендії.
6.11. Особа, відрахована з Технікуму до завершення навчання за
відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в
межах ліцензованого обсягу Технікуму.
6.12. Поновлення на навчання осіб, відрахованих з вищих
навчальних закладів або яким надано академічну відпустку, а також
переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час
канікул.
6.13. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і
переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також
порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням,
затвердженим Міністерством освіти і науки України.
6.14. Особи, які навчаються в Технікумі, можуть бути переведені з:
1) Технікуму до іншого вищого навчального закладу;
2) одного напряму підготовки на інший напрям підготовки у межах
однієї галузі знань;
3) однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного
напряму підготовки;
4) однієї форми фінансування навчання на іншу за наказом
директора, у встановленому порядку.
Порядок переведення осіб, які навчаються у вищих навчальних
закладах, визначається Міністерством освіти і науки України.
6.15. Технікум здійснює міжнародне співробітництво та встановлює
зовнішньоекономічні зв’язки з іноземними громадянами, закладами освіти,
науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами,
громадськими організаціями світу шляхом укладання договорів, інших
юридичних актів.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Технікуму є:
1) підвищення кваліфікації фахівців та викладачів Технікуму, обмін
досвідом роботи і навчання;
2) організація спільної підготовки і стажування іноземних
студентів;
3) реалізація спільних проектів науково-дослідницького характеру;
4) здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності,
передбачених законодавством.
7. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
7.1. Учасниками освітнього процесу в Технікумі є:
1) педагогічні працівники;
2) здобувані вищої освіти та інші особи, які навчаються в Технікумі;
3) фахівці - практики, які залучаються до освітнього процесу;
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4) інші працівники Технікуму.
7.2. Педагогічні працівники.
7.2.1. Педагогічні працівники - це особи, які за основним місцем
роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та
організаційну діяльність.
7.2.2. Посади педагогічних працівників: викладач, завідувач
відділенням, голова циклової комісії, завідувач навчально-виробничою
практикою, методист, практичний психолог, вихователь, керівник фізичного
виховання, заступники директора: з навчальної роботи, з виховної роботи,
директор.
7.2.3. Повний перелік посад педагогічних працівників вищих
навчальних закладів установлюється Кабінетом Міністрів України.
7.2.4. Педагогічні працівники призначаються на посаду та
звільняються з посади директором Технікуму.
7.2.5. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять
атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників
займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
7.2.6. Проведення атестації педагогічних працівників здійснюється
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
7.2.7. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань
педагогічних працівників визначаються Кабінетом Міністрів України.
7.2.8. Права та обов'язки педагогічних працівників передбачені
Законом України «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього трудового
розпорядку та визначаються відповідно до законодавчих та нормативних
актів з питань освіти
7.2.9. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом
законів про працю України. Максимальне навантаження педагогічним
працівникам не може перевищувати 720 годин на рік.
Додаткові години навчального навантаження при їх наявності
педагогічним працівникам встановлюються лише за їх згодою.
7.2.10. Графік робочого часу викладача визначається розкладом
аудиторних навчальних занять і консультацій, розкладом (графіком)
методичних, виховних та контрольних заходів, іншими видами робіт,
передбачених індивідуальним робочим планом викладача. Викладач
зобов’язаний дотримуватись встановленого йому графіка робочого часу.
7.2.11.
Керівництво
технікуму
забезпечує
педагогічни
працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку;
правовий, соціальний, професійний захист;
встановлення посадових окладів та надбавок педагогічним
працівникам відповідно до законодавства.
7.3. Особи, які навчаються в Технікумі:
7.3.1.
Студент (слухач) Технікуму - особа, яка в установлено
порядку зарахована до Технікуму і навчається за денною (очною) або
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заочною формами навчання з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня «Молодший спеціаліст».
Прийом осіб на навчання у Технікумі здійснюється на конкурсній
основі відповідно до їх здібностей. Прийом проводиться відповідно до Умов
прийому на перший курс вищих навчальних закладів України, затверджених
Міністерством освіти і науки України.
Правила прийому на навчання до Технікуму затверджуються
Педагогічною радою. Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав
громадян у галузі освіти.
7.3.2. Права та обов'язки осіб, що навчаються в Технікумі, перед
бачені Законом України «Про вищу освіту», Правилами внутрішнього
розпорядку студентів ЧДКТ та визначаються відповідно до законодавчих
та нормативних актів з питань освіти.
7.3.3. Особи, які навчаються у Технікумі за денною формою
навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають
право на отримання стипендій у встановленому законодавством порядку.
Розмір академічної та соціальної стипендій, порядок їх призначення
і виплати встановлюються Кабінетом Міністрів України.
7.3.4. Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або
науковій діяльності, за рішенням Педагогічної ради Технікуму можуть
призначатися персональні стипендії.
Випускники Технікуму, які навчались за кошти фізичних та
юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними
угод.
7.3.5. Студент може бути відрахований з Технікуму за:
1) завершення навчання за відповідною освітньою (науковою)
програмою;
2) власне бажання;
3) переведення до іншого навчального закладу;
4) невиконання навчального плану;
5) порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим
навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною
(юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
6) інші випадки, передбачені законом.
Особа, відрахована з вищого навчального закладу до завершення
навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить
інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і
здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється
Міністерством освіти і науки України.
8. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТЕХНІКУМУ
8.1.
Трудовий колектив Технікуму складається з
працівників та адміністративно-допоміжного персоналу.

педагогічних
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8.2. Члени трудового колективу мають право:
1) брати участь в обговоренні 1 розв'язанні найважливіших питань
діяльності Технікуму;
2) одержувати інформаційні, нормативні та інші матеріали, що
розробляються чи застосовуються в діяльності Технікуму;
3) створювати в Технікумі професійну спілку та бути її членами;
4) організовувати і бути членами будь-яких політичних,
громадських, релігійних та інших об'єднань чи угруповань, які діють за
межами Технікуму і діяльність яких не суперечить Конституції України та
законодавству, належність до цих організацій та угруповань, а також
діяльність у них не може бути підставою для будь-якого обмеження в правах
працівників Технікуму;
5)
користуватися всіма видами послуг, що їх може надати
Технікум, а також іншими можливостями Технікуму (зокрема, одержувати
матеріальну допомогу) з метою оперативного та ефективного вирішення
проблем навчально-методичної діяльності, соціального захисту та фінансової
підтримки;
6) виконувати роботу на умовах штатного сумісництва або
погодинної оплати, отримувати заробітну плату за заміну тимчасово
відсутніх працівників;
7)
обирати методи і засоби навчання, що найбільш повно
відповідають інтелектуальним можливостям і передбачають розвиток творчої
ініціативи і самостійності студентів;
8)
брати участь у роботі інших організацій, у тому числі
зарубіжних, на умовах визначених договором з цими організаціями.
8.3. Усі члени трудового колективу Технікуму зобов'язані:
1) працювати чесно, сумлінно, дисципліновано;
2) своєчасно та професійно виконувати розпорядження директора
або уповноваженої ним особи;
3) дотримуватися Статуту Технікуму, Правил внутрішнього
трудового розпорядку Технікуму;
4) дбати про зміцнення авторитету Технікуму;
5) піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток
студентства;
6) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну
майстерність, загальну культуру;
7) виконувати рішення Загальних зборів трудового колективу,
адміністративної та педагогічної ради Технікуму;
8) дотримуватися інших вимог законодавства України.
8.4. Права і обов'язки працівників Технікуму визначаються зако
нодавством, посадовими інструкціями, цим Статутом, Положеннями про
структурні
підрозділи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку
Технікуму, Колективним договором.
8.5. Бюджетні кошти на утримання Технікуму, передбачені його
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статутними завданнями, використовуються на відшкодування матеріальних
та прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання послуг) на
виплату заробітної плати, стипендій, створення необхідної матеріальнотехнічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання трудового
колективу відповідно до законодавства.
8.6. Оплата праці в Технікумі здійснюється згідно з Кодексом
законів про працю України, Законами України "Про освіту", "Про вищу
освіту" за схемами посадових окладів і тарифними ставками, встановленими
Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та
договорами.
8.7. Умови і показники преміювання працівників Технікуму,
порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період
виконання особливо важливих робіт, а також порядок встановлення і
скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для
працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників визначаються окремими
Положеннями, які розробляються трудовим колективом Технікуму та
затверджуються директором Технікуму.
8.8. За досягнення високих результатів у праці педагогічні
працівники та працівники Технікуму у встановленому порядку можуть бути
заохочені:
1) державними та відомчими відзнаками;
2) державними та іменними преміями;
3) грамотами, подяками;
4) іншими видами морального та матеріального заохочення.
8.9. За рішенням зборів трудового колективу Технікум встановлює
для працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші
соціальні пільги в межах своїх фінансових можливостей та у межах,
визначених законодавством.
8.10. Інші права і обов'язки членів трудового колективу Технікуму
(заробітна плата, робочий час, час відпочинку, порядок і умови прийняття та
звільнення з роботи, соціальні гарантії, додаткові права), не визначені цим
Статутом, можуть передбачатися в Колективному договорі.
8.11. Представником інтересів трудового колективу є профспілко
вий комітет.
9. МАЙНО ТА КОШТИ ТЕХНІКУМУ

9.1.
За Чернівецьким державним комерційним технікумом з метою
забезпечення діяльності, передбаченої цим Статутом, Міністерством освіти і
науки України закріплюються на правах оперативного управління будівлі,
споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, а також інші
матеріальні цінності.
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Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок,
у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Технікумом
відповідно до Земельного кодексу України.
Повноваження Міністерства освіти і науки України
щодо
розпорядження державним майном Технікуму у системі вищої освіти
здійснюються відповідно до законодавства.
9.2. Майно, що знаходиться у державній власності та передане в
оперативне управління Технікуму, не підлягає вилученню або передачі у
власність юридичним і фізичним особам без погодження Міністерства освіти
і науки України та Загальних зборів трудового колективу Технікуму, крім
випадків, передбачених законодавством.
9.3. Майно Технікуму, що забезпечує статутну діяльність
Технікуму, не може бути предметом застави.
Відчуження майна, що закріплене за Технікумом здійснюється за
погодженням з Міністерством освіти і науки України у порядку,
встановленому законодавством. Технікум самостійно розпоряджається
надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством
платних послуг, за погодженням з Міністерством освіти і науки України та
затвердженням відповідних документів.
9.4. Фінансування Технікуму здійснюється за рахунок коштів
державного бюджету, а також додаткових джерел.
9.5. Додатковими джерелами фінансування є:
1) кошти, одержані за навчання, підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно
з укладеними договорами з юридичними і фізичними особами;
2) кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та інші
роботи виконані Технікумом на замовлення підприємств, установ,
організацій та громадян;
3) кошти за проживання в гуртожитку;
4) дотації з місцевого бюджету;
5) кредити і позички банків, дивіденди від цінних паперів та доходи
від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних
коштів;
6) валютні надходження;
7) добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від
юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
8) кошти від реалізації підприємствам, організаціям, окремим
громадянам наднормативних запасів матеріалів (неліквідів), що підлягають
списанню з балансу Технікуму або такі, що не є рентабельними;
9) кошти від реалізації продукції, виготовленої в навчальновиробничій майстерні Технікуму;
10) кошти від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
11) інші кошти згідно законодавства.
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Платні освітні послуги не можуть надаватися замість або в межах
обсягів основної діяльності, що фінансується за рахунок коштів державного
бюджету.
9.6. Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може
вноситися за весь строк навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації кадрів або надання додаткових освітніх послуг повністю
одноразово або частками: помісячно, посеместрово, щорічно.
9.6.1.
Кошти, отримані Технікумом як плата за навча
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання
додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в
дохід держави або місцевих бюджетів, не можуть бути розподілені серед
засновників, працівниками Технікуму (окрім оплати їхньої праці,
нарахування ЄСВ), членів органів управління та інших пов'язаних з ними
осіб. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу за
умови, якщо вони спрямовуються на статутну діяльність навчального
закладу.
Доходи (прибутки) Технікуму використовуються виключно для
фінансування видатків на утримання Технікуму, реалізації мети (цілей,
завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Технікуму.
9.7. Оплата праці в Технікумі здійснюється згідно з Кодексом
законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що
встановлюються Кабінетом Міністрів України та договорами.
9.8. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання
працівників Технікуму, порядок встановлення надбавок за високі досягнення
у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а також порядок
встановлення і скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат
для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування,
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, визначаються
окремим Положенням, яке затверджується директором Технікуму та
колективним договором.
9.9. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної
діяльності використовуються Технікумом для забезпечення власної статутної
діяльності згідно з кошторисом та законодавством.
9.10. Технікум здійснює права користування і розпорядження
відведеними йому земельними ділянками та переданим на баланс майном
згідно з законодавством України і цим Статутом. Функцію управління
майном, яке закріплене за Технікумом, контроль за ефективністю його
використання і зберігання здійснює Міністерство освіти і науки України.
9.11. Збитки, завдані Технікуму внаслідок порушення його
майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами,
відшкодовуються в порядку, визначеному чинним законодавством.
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9.12. Відносини Технікуму з іншими установами, організаціями,
підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюються на
основі договорів, угод та контрактів.
9.13. Питання соціального розвитку, що включають: поліпшення
умов праці, життя та здоров’я, гарантії обов'язкового медичного страхування
членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються відповідно до
законодавства України.
10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Технікум відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу
Президента України від 13 квітня 2011 року № 460 «Про затвердження
Положення про Державну казначейську службу України» та інших
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної
та річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, у
підпорядкуванні якого перебуває Технікум, органів Державної казначейської
служби України, Державної фіскальної служби України, Державної служби
статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального
страхування.
10.2. Технікум самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський
та 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 напрямами
діяльності.
10.3. Директор та головний бухгалтер Технікуму несуть персональ
ну відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.
10.4. Аудит діяльності Технікуму здійснюється згідно з
законодавством.
11. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
11.1.
Освітня діяльність технікуму ґрунтується на концептуальних
засадах Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта»
(«Україна XXI століття») та інших нормативно-правових актів з розвитку
вищої освіти.
Концепція освітньої діяльності Технікуму є стратегічним планом
його розвитку, що покликаний забезпечити досягнення мети його освітньої
діяльності, привести останню у відповідність до європейських стандартів та
забезпечити конкурентоспроможність Технікуму як на вітчизняному, так і на
міжнародному ринках освітніх послуг.
Загальною метою Концепції є формування привабливої та
конкурентоспроможної, інтегрованої у Європейський освітній простіг.
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системи функціонування Технікуму. Реалізація Концепції повинна
забезпечити конституційні права громадян на якісну вищу освіту, захист
інтересів всіх суб’єктів системи національної освіти, справедливої
конкуренції між закладами вищої освіти як запоруки якості вищої освіти,
досягнення визначених стратегічних цілей Технікуму та його трансформацію
в центр незалежної думки, здатний забезпечити фахівцями та новітніми
ідеями прискорену модернізацію країни.
11.2. В концепції визначається головна мета Технікуму - створити
умови для розвитку і самореалізації кожного студента, формування
покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і розвивати
цінності громадянського суспільства, формування особистості професіоналапатріота і громадянина України, підготовленого до життя і праці у
майбутньому.
11.3. Освітня система Технікуму модернізується з урахуванням
принципів: гуманізації, демократизації, неперервності, практичності,
адаптивності.
Передбачається перегляд змісту освіти з урахуванням нових
державних, галузевих та інших стандартів вищої освіти, розробка нових
освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.
11.4. Технікум всебічно розвиватиме інформаційні комп'ютерні
технології у навчальній та науковій роботі, широко використовуватиме
ресурси Інтернету. Забезпечується поступове входження у світовий
освітянський простір.
11.5. За врахуванням потреб галузей планується відкриття нових
перспективних спеціальностей і спеціалізацій, розвиток заочної та
дистанційної форми навчання.
11.6. Концепцію розроблено з метою встановлення стратегічних
цілей, основних принципів і завдань щодо подальшого розвитку Технікуму.
Концепція є основою для підготовки комплексної програми заходів щодо
забезпечення динамічного еволюційного розвитку Технікуму.
Стратегічними напрямами реалізації Концепції є:
1) освітній - якісна підготовка фахівців за усіма ліцензованими
напрямками освітньої діяльності, виконання державного замовлення на
підготовку молодших спеціалістів;
2) управлінський - оптимізація процесу взаємодії підрозділів
навчального закладу;
3) кадровий — формування висококваліфікованого творчого
викладацького складу, створення умов для постійного підвищення
професійного рівня;
4) науково-методичний - удосконалення науково-методичного
забезпечення навчального процесу підготовки конкурентоспроможних
фахівців, сприяння науково-дослідній діяльності студентів та викладачів;
5) інноваційний - впровадження інноваційної політики у сфері
освіти, з використанням інноваційних методів і технологій підготовки

31

фахівців, розвиток інноваційного мислення студентів, здійснення
інформатизації навчального процесу в усіх напрямках;
6) соціальний - підготовка студентів до самостійного подальшого
життя, до необхідності в певних ситуаціях з повною відповідальністю
виконувати ті чи інші виробничі, суспільні або керівні функції, формування
гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця;
7) рекламний - формування сприятливого іміджу Технікуму,
завоювання гідної репутації на конкурентному ринку освітніх послуг.
Основними принципами реалізації Концепції є: інноваційність та
орієнтація на новітні технології; системність та безперервність освіти;
фаховість;
науковість;
корпоративне
партнерство;
прозорість;
неупередженість; забезпечення зворотних зв’язків між учасниками
освітнього процесу; мобільність.
Основною метою освітньої діяльності Технікуму є підготовка
висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному та
міжнародному ринку праці фахівців для підприємств торгівлі та
ресторанного господарства, бюджетних організацій, а також на замовлення
інших юридичних і фізичних осіб відповідно до міжнародних та вітчизняних
класифікацій, утвердження національної свідомості та загальнолюдських
цінностей.
11.7.
Реалізація Концепції забезпечить активізацію процесів з
тання інтелектуального, культурного, духовно-матеріального потенціалу
учасників освітнього процесу, що зміцнить демократичні основи
громадського суспільства і прискорить його розвиток.
Вища освіта, здобута в Технікумі, стане конкурентоспроможною в
світовому освітньому просторі, а випускники - захищеними і мобільними на
ринку праці. Розвиток освіти забезпечить залучення додаткових джерел
фінансування освіти, можливість збільшення обсягів підготовки фахівців з
вищою освітою, належний рівень життя громадян України в майбутньому,
утвердження авторитету держави на міжнародній арені.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТЕХНІКУМУ
12.1. Зміни та доповнення до Статуту Технікуму приймаються
Загальними зборами трудового колективу та затверджуються Міністерством
освіти і науки України.
12.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом
викладення його у новій редакції.
12.3. Статут набирає чинності з дня його реєстрації відповідно до
законодавства України.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТЕХНІКУМУ
13.1. Л г
- припинення діяльності) та реорганізація (злиття,
приєднання, поділ, дегетзорення» Технікуму здійснюється відповідно до
законодавстві України
Ліквідація Технікум} здійснюється ліквідаційною комісією, яка
утворюється Міністерством освіти і науки України.
Міністерство освіти і науки України встановлює порядок і строк
заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється.
13.2. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління Технікумом.
Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Технікуму і
подає його Міністерству освіти і науки України.
Кредитори та інші юридичні і фізичні особи, які перебувають у
договірних відносинах з навчальним закладом, що ліквідується,
повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі у встановлені
терміни.
У разі реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення) активи Технікуму передаються одному чи кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду зараховуються до доходу
бюджету.
13.3. Технікум вважається реорганізованим або ліквідованим
з дня внесення до Єдиного Державного реєстру запису про припинення його
діяльності
13.4. При реорганізації чи ліквідації Технікуму його працівникам
і особам, які навчаються в ньому, гарантується дотримання їх прав та
інтересів відповідно до законодавства з питань праці та освіти.

