Рішення
Одеської міської ради
№ 6464-VII від 16.09.2020 р.
Про зміну найменування комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» та затвердження статуту закладу                    у новій редакції 


Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26 Закону України                        «Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», статті 57 Господарського кодексу України, статті 90 Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року                       № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників»,                    з метою приведення статутних документів закладу у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх ініціатив» на «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників». 

2. Затвердити статут комунальної установи «Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників» у новій редакції (додається).

 	3. Доручити  департаменту освіти та науки Одеської міської ради здійснити заходи з державної реєстрації статуту, зазначеного у пункті 2 цього рішення, відповідно до чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.


Міський голова                 					Г. Труханов


Додаток 
до рішення Одеської міської ради 
№ 6464-VII від 16.09.2020 р.











СТАТУТ
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
«ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»
(нова редакція)






















Одеса – 2020 



	ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ


1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ» (далі – Центр) є комунальною установою, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси та    створеною відповідно до чинного законодавства України.
1.2. Найменування Центру: 
1.2.1. Повне: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ».
1.2.2. Скорочене: КУ «ОЦПРПП».
1.3. Місцезнаходження Центру: 65039, Україна, Одеська обл., м. Одеса, вул. Канатна, 134.
1.4. Засновником Центру є Одеська міська рада (далі – Засновник). Координацію діяльності Центру здійснює департамент освіти та науки Одеської міської ради (далі – Уповноважений орган). 
1.5. Центр є неприбутковою бюджетною установою та  фінансується                 з бюджету міста Одеси через Уповноважений орган. 
1.6. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими законодавчими актами України, рішеннями Одеської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами Уповноваженого органу та цим статутом.
1.7. Центр є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи Центр набуває з дня його державної реєстрації. 
1.8. Центр має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки                     в Державній казначейській службі України, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та штампи, необхідні для організації своєї роботи. 
1.9. Центр має право укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і відповідачем                 у відповідному суді.
1.10. Центр у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими юридичними і фізичними особами на договірних засадах.
1.11. Центр додержується форм, системи та розміру оплати праці, забезпечуючи при цьому працівникам гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, умови праці та заходи щодо їх соціального захисту.
1.12. Центр веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. Звітний рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня. 
1.13. Кошторис, штатний розпис Центру та зміни до них затверджуються Уповноваженим органом за поданням директора Центру. 
1.14. Центр несе відповідальність за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства України. Центр не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Центру.

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

	2.1. Центр утворюється з метою сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів освіти (далі – педагогічні працівники),                  їх психологічній підтримці та консультуванню.
2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань: 
1) узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників;
2) координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників;
3) формує та оприлюднює на власному вебсайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (вебресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників;
4) забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;
5) організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:
- планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;
- проведення супервізії;
- розроблення документів закладу освіти;
- особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;
- впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій;
6) проводить моніторинг забезпечення підручниками учнів закладів загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади               м. Одеси;
7) забезпечує проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  переможцям допомоги щодо їх підготовки до участі в наступних етапах змагань;
8) взаємодіє з науковими відділеннями Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами; забезпечує організацію проведення олімпіад з базових  дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, вихованих та спортивних заходів тощо та підготовку команд та окремих учнів до участі у наступних етапах змагань;
9) взаємодіє з психолого-медико-педагогічними консультаціями, інклюзивно-ресурсними центрами, закладами вищої освіти, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо;
10) організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти;
11) може видавати довідки про володіння державною мовою або її розуміння обсягом, достатнім для спілкування для прийняття до громадянства України у порядку, визначеному чинним законодавством України.
Центр не може виконувати завдання, не передбачені цим статутом та іншими законодавчими актами України.
2.3. Центр може здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до чинного законодавства України.
2.4. Центр провадить свою діяльність у межах території обслуговування – міста Одеси.

3. УПРАВЛІННЯ ТА КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕНТРУ

3.1. Виключною компетенцією Засновника є затвердження статуту Центру та внесення до нього змін, прийняття рішень щодо припинення, перепрофілювання Центру. 
3.2. Безпосереднє керівництво діяльністю Центру здійснює його директор. Призначення на посаду та звільнення з посади директора Центру здійснюється міським головою за поданням Уповноваженого органу                        за результатами конкурсу.
3.3. Директор Центру:
1) розробляє стратегію розвитку Центру та подає на затвердження Уповноваженому органу;
2) затверджує план діяльності Центру та організовує його роботу відповідно до стратегії розвитку Центру, подає Уповноваженому органу пропозиції щодо штатного розпису та кошторису Центру;
3) призначає на посаду працівників Центру, звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові інструкції працівників Центру, заохочує працівників Центру і накладає на них дисциплінарні стягнення;
4) залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань Центру шляхом укладення з ними цивільно-правових договорів відповідно до своєї компетенції;
5) створює належні умови для ефективної роботи працівників Центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня;
6) видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;
7) використовує в установленому Засновником порядку майно Центру та його кошти, укладає цивільно-правові договори;
8) забезпечує ефективність використання майна Центру;
9) забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності Центру;
10) діє від імені Центру без довіреності;
11) може вносити Засновнику та/або Уповноваженому органу пропозиції щодо вдосконалення діяльності Центру;
12) подає Уповноваженому органу річний звіт про виконання стратегії розвитку Центру.
Обов’язки директора та інших працівників Центру визначаються законодавством, їх посадовими інструкціями.
3.4. Штатний розпис Центру затверджується Уповноваженим органом за поданням директора Центру відповідно до законодавства. Штатний розпис передбачає посади консультанта, психолога, бухгалтера, працівників, які виконують функції з обслуговування. Кількість посад консультантів, психологів, бухгалтерів, а також найменування та кількість посад працівників, які виконують функції з обслуговування, визначаються Засновником центру. За рішенням Засновника до штатного розпису Центру можуть вводитися додаткові посади за рахунок спеціального фонду.
3.5. На посади директора, інших педагогічних працівників Центру призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною мовою, мають вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та які пройшли конкурсний відбір і визнані переможцями конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Засновником.

4. Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß ÒÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÇÀ Ä²ßËÜÍ²ÑÒÞ ÖÅÍÒÐÓ

4.1. Ô³íàíñóâàííÿ Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ Çàñíîâíèêîì â³äïîâ³äíî                     äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 
4.2. Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ éîãî êîøòîðèñó. 
Äæåðåëàìè ôîðìóâàííÿ êîøòîðèñó Öåíòðó º:
- êîøòè  ì³ñüêîãî áþäæåòó; 
        	- âëàñí³ íàäõîäæåííÿ, îòðèìàí³ ó ïîðÿäêó, âñòàíîâëåíîìó ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ó òîìó ÷èñë³;
- êîøòè, îòðèìàí³ â³ä íàäàííÿ ïëàòíèõ ïîñëóã íàñåëåííþ, à òàêîæ                 çà äîãîâîðàìè ç ï³äïðèºìñòâàìè, îðãàí³çàö³ÿìè òà óñòàíîâàìè;
	- áëàãîä³éí³ âíåñêè, ïîæåðòâóâàííÿ îðãàí³çàö³é, ï³äïðèºìñòâ, ôîíä³â ³ ãðîìàäÿí;
- ³íøå ìàéíî, ïðèäáàíå íà ï³äñòàâ³ òà ó ñïîñ³á, íå çàáîðîíåí³ çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.  
 Ô³íàíñîâî-ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü Öåíòðó ïðîâàäèòüñÿ â³äïîâ³äíî                 äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. 
Центр може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством (крім послуг, що надаються Центром для виконання завдань, визначених цим статутом та іншими законодавчими актами України).
4.3. Öåíòð çä³éñíþº îáë³ê ðåçóëüòàò³â âëàñíî¿ ä³ÿëüíîñò³, âåäå áóõãàëòåðñüêó, ñòàòèñòè÷íó òà áþäæåòíó çâ³òí³ñòü, íåñå â³äïîâ³äàëüí³ñòü         çà ¿¿ äîñòîâ³ðí³ñòü â³äïîâ³äíî äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
       	4.4. Öåíòð ñàìîñò³éíî íàäàº ïðèì³ðíèêè êâàðòàëüíèõ òà ð³÷íîãî áàëàíñ³â ç äîäàòêàìè Óïîâíîâàæåíîìó îðãàíó ó âèçíà÷åí³ òåðì³íè.
         	4.5. Ïîðÿäîê âåäåííÿ áóõãàëòåðñüêîãî îáë³êó â Öåíòð³ âèçíà÷àºòüñÿ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
	4.6. Äîõîäè Öåíòðó âèêîðèñòîâóþòüñÿ âèêëþ÷íî äëÿ ô³íàíñóâàííÿ âèäàòê³â íà óòðèìàííÿ Öåíòðó, ðåàë³çàö³¿ ìåòè (ö³ëåé, çàâäàíü) òà íàïðÿì³â ä³ÿëüíîñò³, âèçíà÷åíèõ öèì ñòàòóòîì.
	4.7. Öåíòðó çàáîðîíÿºòüñÿ ðîçïîä³ë îòðèìàíèõ äîõîä³â (ïðèáóòê³â) àáî ¿õ ÷àñòèíè ñåðåä Çàñíîâíèêà, ïðàö³âíèê³â Öåíòðó (êð³ì îïëàòè ¿õíüî¿ ïðàö³, íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó), îðãàíó óïðàâë³ííÿ òà ³íøèõ ïîâ’ÿçàíèõ ç íèìè îñ³á.
4.8. Êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì Öåíòðîì çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè,                      ó òîìó ÷èñë³ öüîãî ñòàòóòó, çä³éñíþþòü Çàñíîâíèê ÷åðåç Óïîâíîâàæåíèé îðãàí òà â³äïîâ³äíèé îðãàí óïðàâë³ííÿ ó ñôåð³ îñâ³òè Îäåñüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿.

5. ÌÀÉÍÎ ÖÅÍÒÐÓ

5.1. Ìàéíî Öåíòðó ïåðåáóâàº ó êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè òà çàêð³ïëþºòüñÿ çà íèì íà ïðàâ³ îïåðàòèâíîãî óïðàâë³ííÿ.
       	5.2. Ìàéíî Öåíòðó ñêëàäàþòü ìàòåð³àëüí³ òà íåìàòåð³àëüí³ àêòèâè, îñíîâí³ ôîíäè òà îáîðîòí³ çàñîáè, à òàêîæ ³íø³ ö³ííîñò³, âàðò³ñòü ÿêèõ â³äîáðàæåíà íà éîãî ñàìîñò³éíîìó áàëàíñ³.
      	5.3. Ìàéíî Öåíòðó íå ìîæå áóòè âíåñêîì äî ñòàòóòíîãî êàï³òàëó ³íøèõ þðèäè÷íèõ îñ³á òà íå ìîæå áóòè ïðîäàíèì, ïåðåäàíèì áåçîïëàòíî àáî â³ä÷óæåíèì áåç çãîäè Çàñíîâíèêà. Ñïèñàííÿ ìàéíà Öåíòðó, â³ä÷óæåííÿ àáî ïåðåäà÷à â êîðèñòóâàííÿ ïðîâîäèòüñÿ ç ï³äñòàâ òà â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíèõ ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè, ð³øåííÿìè Îäåñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè,                          ¿¿ âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó òà ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè. 

6. ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÖÅÍÒÐÓ

    	6.1. Ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðó â³äáóâàºòüñÿ øëÿõîì éîãî ðåîðãàí³çàö³¿ (çëèòòÿ, ïðèºäíàííÿ, ïîä³ë, ïåðåòâîðåííÿ) íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ Çàñíîâíèêà àáî ë³êâ³äàö³¿ â ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè.
	6.2. Ó ðàç³ ïðèïèíåííÿ Öåíòðó (ó ðåçóëüòàò³ éîãî ë³êâ³äàö³¿, çëèòòÿ, ïîä³ëó, ïðèºäíàííÿ àáî ïåðåòâîðåííÿ) àêòèâè Öåíòðó, ùî çàëèøèëèñÿ ï³ñëÿ çàäîâîëåííÿ âèìîã êðåäèòîð³â (ó òîìó ÷èñë³ çà ïîäàòêàìè, çáîðàìè, ºäèíèì âíåñêîì íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ òà ³íøèìè êîøòàìè, ùî íàëåæèòü ñïëàòèòè äî äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâîãî áþäæåòó, Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè, ôîíä³â ñîö³àëüíîãî ñòðàõóâàííÿ), ïåðåäàþòüñÿ ë³êâ³äàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ³íø³é íåïðèáóòêîâ³é îðãàí³çàö³¿, ùî ïåðåáóâàº                    â êîìóíàëüí³é âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì. Îäåñè, àáî çàðàõîâóþòüñÿ äî áþäæåòó ì³ñòà Îäåñè.
        	6.3. Ë³êâ³äàö³ÿ Öåíòðó ââàæàºòüñÿ çàâåðøåíîþ, à Öåíòð ïðèïèíÿº ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ç äíÿ âíåñåííÿ äî ªäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó çàïèñó ïðî ïðèïèíåííÿ þðèäè÷íî¿ îñîáè. 


Ñåêðåòàð ðàäè								     Î. Ïîòàïñüêèé


