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1. Загальш положения

1.1. КШВСЬКИЙ ПРОФЕС1ЙНИЙ Л1ЦЕЙ ТРАНСПОРТУ (дал1-  
лщей транспорту) е пщпорядкованим Мшютерству осв1ти 1 науки УкраТни 

державним професшно-техшчним навчальним закладом другого атестацшного 
р1вня, що забезпечуе реал1защю права громадян на здобуття професшно- 
техшчно'У та повно'У загально'У середньоУ освгги.

Л1цей транспорту здшснюе первинну професшну пщготовку робпниюв 
високого р1вня квал1ф1кащУ з числа випускниюв загальноосвпшх навчальних 
заклад1в на основ1 базово'У чи повноУ загальноУ середньоУ освпи, а також 
професшно-техшчне навчання, перепщготовку та пщвшцення квал1ф1кащУ 
працюючих робтш ю в 1 незайнятого населения.

Лщ ей транспорту може зд1йснювати допрофес1йну пщгоговку учн1в 
загальноосв1тн1х навчальних заклад1в, впроваджувати Д1яльн1сть щодо розвитку 
зд1бностей молод1 та поглиблення знань з окремих навчальних предмеЛв 
профес1йного спрямування.

Повне найменування украУнською мовою:
КШВСЬКИЙ ПРОФЕСШНИЙ Л1ЦЕЙ ТРАНСПОРТУ.
Скорочене найменування украУнською мовою: КПЛТ.
1.2. В1дпов1Дно до р1шення КиУвського обласного управлшня трудових 

резерв1в в дипн1 1946 року на баз1 Дарницького вагоноремонтного заводу 
вщкрита Школа фабрично-заводського навчання № 29 м. Киева, яка зпдно 13 
наказом КиУвського обласного управлшня трудових резерв1в вщ 25.10.1948 
№ 495 реоргашзована та перейменована на Зал1зничне училище № 5 м. Киева, що 
р1шенням КиУвського обласного управлшня профтехосвДи в 1962 рощ 
реоргашзовано та йому встановлено повне найменування: М1ське профес1йно- 
техшчне училище № 9 м. Киева.

Зпдно 13 наказом Головного управлшня освии КиУвськоУ м1Сько'У ради 
народних депутапв вщ 28.02.1985 № 10 Мюьке профес1йно-техн1чне училище 
№ 9 м. Киева реоргашзовано в Середне професшно-техшчне училище № 9 
м. Киева, яке наказом Головного управлшня освии виконавчого комггету 
КиУвськоУ мюькоУ ради народних депутапв вщ 19.12.1994 № 451 «Про внесения 
зм1н до трудових книжок прац1вник1в ПТУ» перейменовано на Професшно- 
техшчне училище № 9 м. Киева.

Вщповщно до наказу Мшютерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 19.03.2003 
№ 143 «Про вдосконалення мереж1 профес1йно-техн1чних навчальних заклад1в 
м. Киева» Профес1йно-техн1чне училище № 9 м Киева реорган1зовано шляхом 
зм1ни типу та йому встановлено повне найменування: КШВСЬКИЙ
ПРОФЕСШНИЙ Л1ЦЕЙ ТРАНСПОРТУ.

КШВСЬКИЙ ПРОФЕСШНИЙ Л1ЦЕЙ ТРАНСПОРТУ е 
правонаступником прав та обов’язк1в Профес1йно-техшчного училища № 9 м. Киева.

Лщей транспорту утворений та зареестрований в порядку, визначеному 
законодавством, що регулюе д1яльшсть вщповщного неприбуткового закладу 
(оргашзащУ).

1.3. М 1сцезнаходження л1цею транспорту:
УкраУна, 02092, м1сто КиУв, вулиця Машинюпвська, 1-Б.
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1.4. Головним завданням лщею транспорту е забезпечення права 
громадян УкраТни на професшне навчання вщповщно до Тх покликань, штереав 1 
зд1бностей з метою задоволення потреб економжи краТни у квал1ф1кованих 1 
конкурентоспроможних на ринку пращ робпниках.

1.5. Основними повноваженнями 1 напрямами д1яльност1 лщею 
транспорту е:

а) оргашзащя навчально-виховного пронесу, виб1р форм та метод1в 
навчання;

б) навчально-виробнича, навчально-виховна, навчально-методична, 
фшансово-господарська та виробничо-комерцшна Д1яльнють;

в) розробка робочих навчальних плашв з професш Г*робочих навчальних 
програм з навчальних предмепв на основ! типових навчальних плашв 1 типових 
навчальних програм, визначення репонального компоненту змюту професшно- 
техшчноТ осв1ти, як1 затверджуються в установленому порядку;

г) розробка правил прийому учшв, слухач1в до лщею транспорту на 
основ! типових правил прийому;

г) формування разом з органом управлшня професшно-техшчною освпою 
плашв прийому учшв, слухач1в з урахуванням державного замовлення та/або 
репонального замовлення, потреб ринку пращ та потреб громадян у професшно- 
техшчнш осв1Т11 замовлень п1дприе*мств, установ, орган1защй;

д) орган1зац1я харчування учшв з числа д1тей-сир1т, д1тей, позбавлених 
батьк1вського п1клування, ос1б з Тх числа, д1тей-швал1д1в/швал1д1в 1-Ш групи та 
д1тей 13 с1мей, яю отримають допомогу в1дповщно до Закону УкраТни «Про 
державну сощальну допомогу малозабезпеченим с1м’ям»;

е) атестац1я педагопчних прац1вник1в;
е) орган1зац1я стажування педагопчних пращвниюв на п1дприемствах, в 

установах, оргашзащях;
ж) зд1йснення профес1йно-техн1чного навчання, перешдготовки га 

п1двищення квал1ф1кац1Т працюючих роб1тник1в та незайнятого населения;
з) оргашзащя виробничого навчання учшв, слухач1в на шдприемствах, в 

установах, оргашзащях;
и) забезпечення заход1в з охорони пращ та безпеки життед1яльностт учшв, 

слухач1в, прац1вник1в;
1) матер1ально-техн1чне забезпечення навчально-виховного пронесу;
Т) визначення структури 1 штатного розпису л1цею транспорту з 

урахуванням встановленого фонду зароб1тноТ плати;
й) забезпечення якост1 професшного навчання та виховання учн1в, 

слухач1в;
к) видача докуменпв про осв1ту встановленого зразка.
1.6. Л1цей транспорту надае платш осв1тн1 та шин послуги, визначеш 

лщеем транспорту вщповщно до Перелжу платних послуг, яю можуть 
надаватися навчальними закладами, шшими установами та закладами сисгеми 
осв1ти, що належать до державно!' 1 комунально'Т форми власност1, затвердженого 
постановою Кабшету М1н1стр1в УкраТни в1д 27 серпня 2010 р. № 796, та 
пов’язаш з його основною статутною Д1яльшстю, у тому числ! за видами
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економ1чноТ д1яльност1 зпдно з Нацюнальним класифшатором УкраУни 
ДК 009:2010 «Класифжащя вщдв екожлупчноУ д1яльностЬ>.

1.7. Лщей транспорту у сво'Уй д1яльност1 керуеться Конститущею 
УкраУни, Указами Президента УкраУни, Законами УкраУни «Про освНу», 
«Про професшно-техшчну освггу», «Про загальну середню освНу», 
Положениям про професшно-техшчний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабшету Мшютр1В УкраУни вщ 5 серпня 1998 р. № 1240, 
Положениям про ступеневу професшно-техшчну освНу, затвердженого 
постановою Кабшету Млшстр1в УкраУни вщ 3 червня 1999 р. № 956, Порядком 
надання робочих мюць для проходження учнями, слухачами професшно- 
техшчних навчальних заклад1в виробничого навчання та вйробничоУ практики, 
затвердженого постановою Кабшету Мтютр1в УкраУни вщ 7 червня 1999 р. 
№ 992, Положениям про оргашзашю навчально-виробничого пронесу у 
професшно-техгйчних навчальних закладах, затвердженого наказом 
Млшстерства осв1ти 1 науки УкраУни вщ 30.05.2006 № 419, зареестрованого в 
Мшютерств1 юстищУ УкраУни 15 червня 2006 р. за № 71 1/12585, шшими 
нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.8. Статут лщею транспорту розроблено вщповщно до вимог 
законодавчих 1 нормативно-правових акт1в, зазначених у пункт1 1.7 роздшу 1 
цього Статуту 1 вимог Цившьного кодексу УкраУни, Господарського кодексу 
УкраУни, Земельного кодексу УкраУни, Податкового кодексу УкраУни, 
Бюджетного кодексу УкраУни, Кодексу закошв про працю УкраУни, шших акпв 
законодавства та погоджено на загальних зборах колективу л 1цею транспорту.

1.9. Мшютерство освДи 1 науки УкраУни, мюцевий орган управл1ння 
профес1йно-техн1чною осв1тою вщповщно до повноважень, визначених актами 
законодавства, здшснюють контроль за дотриманням вимог законодавства 1 
Статуту та приймають вщповщш р1шення в раз1 Ух порушень.

Трудовий розпорядок у лще'У транспорту визначаеться правилами 
внутр1шнього розпорядку, розробленими в1дпов1дно до законодавства, та 
затверджуеться в установленому порядку.

2. Цившьна правоздатшсть

2.1. Цив1льн1 права та обов’язки лщею транспорту виникають з моменту 
його створення 1 припиняються з дня внесения до Сдиного державного реестру 
юридичних ос1б, ф1зичних 0С1б-п1дприемц1в та громадських формувань запису 
про його припинення.

2.2. Лщей транспорту е юридичною особою, мае самостшний баланс, 
рахунки в органах ДержавноУ казначейськоУ служби, штамп, печатку 13 
зображенням Державного герба УкраУни 1 своУм найменуванням.

2.3. Лщей транспорту несе В1Дповщальн1сть перед особою, державою, 
суспшьством за виконання функц1Й 1 завдань, що покладеш на нього, життя 1 
здоров’я учн1в, прац1вник1в навчального закладу пщ час навчально-виробничого 
та навчально-виховного процесу, за порушення Ух прав та шше, що передбачено 
законодавством.

2.4. Лщей транспорту може мати фшУ, в1ддшення, навчально-виробнич1, 
соц1ально-культурн1, спортивно-оздоровч!, 1НШ1 п1дрозд1ли та утворювати в
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установленому порядку разом з вищими навчальними закладами, 
тдприемствами, установами, оргашзащями навчально-виробнич1 комплекси, 
входили до асощащй та шших об’еднань юридичних осчб.

2.5. Л щ ей транспорту здшснюе освггшо д1яльшсть у сфер1 професшно- 
техшчноТ осв1ти, пов'язану з пщготовкою квал1фкованих робггниюв та наданням 
шших ОСВ1ТН1Х послуг, шсля отримання лщензп. Лщенз1я на провадження 
ОСВ1ТНЬО'Т Д1ЯЛВНОСТ1 ЗаЮШД1В ОСВ1ТИ ВИДаСТЬСЯ на П1ДСТаВ1 виконання Лщензшних 
умов провадження освкньоТ д 1яльност1 заклад1в освки , затверджених 
постановою Кабшету Мшютр1в УкраТни вщ 30 грудня 2015 р. № 1187.

2.6. 3 метою сприяння розвитку навчально-матер1ально1 та соьпально- 
побутовоТ бази, забезпечення професшно-практичноТ пщготовки, вир1шення 
сощальних та шших питань прац1вниюв, учн1в, слухач1в, лщей транспорту мае 
право укладати договори, у тому числ1 13 тдприемствами, установами, 
оргашзащями та 1ншими суб’ектами господарювання.

3. Навчально-виробничий процес

3.1. Навчально-виробничий процес у лщей транспорту -  це система 
оргашзацшно-педагопчних, методичних 1 техшчних заход1в, спрямованих на 
реал1зацпо зм1сту 1-завдань ступенево!' професшно-техшчноТ осв1ти в1дповщно до 
державних стандарте та встановлених вимог.

Навчально-виробничий процес у лщей транспорту грунтуеться на 
принципах гумашстично'Г особисЛсно ор1ентовано-1 педагопки, демократизму, 
незалежност! вщ пол1тичних, громадських, рел1пйних об’еднань, спшьн1й 
д1яльност1 педагопчних прац1вник1в, учн1в, слухач1в, батьк1в, колектив1в 
п1дприемств, установ та орган1зац1й 1 може включали природничо-математичну, 
гуман1тарну, ф1зичну, загальнотехн1чну, профес1йно-теоретичну, профес1йно- 
практичну шдготовку, а також виховну роботу з учнями, слухачами.

3.2. Навчально-виробничий процес у лщеТ транспорту зд1йснюеться 
в1дпов1дно до вимог нормативно-правових акЛв, зазначених у пунктах 1.7, 1.8 
роздшу 1 Статуту.

3.3. Первинна професшна гпдготовка, профес1йно-техн1чне навчання, 
перепщготовка та шдвшцення квал1ф1кацп ос1б за освгшьо-квал1ф1кацшним 
р1внем «квал1ф!кований роб1тник» зд1йснюеться за профес1ями, визначеними 
лщеем транспорту зпдно з Державним перел1ком профес1й з пщготовки 
квал1ф1кованих роб1тниюв у профес1йно-техн1чних навчальних закладах, 
затвердженим постановою Кабшету Мшютр1в Украши в1д 11 вересня 2007 р. 
№1117, Нацюнальним класифкатором Украши ДК 003:2010 «Класифкатор 
профес1й» та в1дпов1дно до отриманих лщензш для провадження д1яльност1 з 
надання осв1тн1х послуг.

3.4. Зм1ст навчально-виробничого процесу та терм1н навчання в Л1це1 
транспорту визначаьоться робочими навчальними планами 1 програмами, яю 
розроблеш л1цеем транспорту спшьно з пщприемствами-замовниками на основ! 
типових навчальних план1в 1 програм, а також вимог Державного стандарту 
професшно-техшчноТ освки, затвердженого постановою Кабпзету М1н1стр1в 
Укра'Тни вщ 17 серпня 2002 р. № 1135.
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3.5. Здобуття професшно-техшчноУ освгги в лщеУ транспорту здшснюеться 
за денною, веч1рньою (змшною), очно-заочною, дистанцшною формами 
навчання, з вщривом 1 без в1дриву вщ виробництва та за шдивщуальними 
навчальними планами.

Л1цей транспорту самостшно обирае форми та методи оргашзацн 
навчально-виробничого процесу, а педагопчш  пращвники самостшно, з 
урахуванням основ педагопки, визначають засоби 1 методи навчання та 
виховання учшв, слухач1в.

УС1 форми професшно-практично'У шдготовки учщв, слухач1в лщ ею  
транспорту здшснюються у тюному поеднанш з виготовленням корисноУ 
ПрОДуКЦ11, ТОВар1В широкого вжитку, наданням послуг, ЩО оплачуються ЗПДНО 13 
законодавством.

3.6. Учш, як1 мають базову загальну середню осв!ту, можуть одночасно 31 
здобуттям професй' здобувати повну загальну середню освпу в л1цеУ транспорту 
або в шшому навчальному заклад1.

Учн1, як1 за станом здоров’я, шмейними обставинами, а також з шших 
поважних причин не можуть одночасно 13 набуттям професй’ здобувати повну 
загальну середню осв!ту або не мають базовоУ загально'У середньоУ осв1ти, а також 
Т1, як1 потребують сощальноУ допомоги 1 реаб1Л1тац11, можуть здобувати лише 
роб1тничу квал1ф1кац1ю з урахуванням медичних показань 1 протипоказань для 
наступноУ трудовоУ Д1Яльност1. Обрання форм 1 метод1в профес1ЙноУ шдготовки 
проводиться зпдно з висновками спещалюпв медико-сощальноУ експертно'У
КОМ1С11.

В лщеУ транспорту може зд1Йснюватись допрофес1Йна шдготовка учн^в 
загальноосв1тн1х навчальних заклад1в. Учш середньоУ загальноосв1тньоУ школи, 
починаючи з 9 класу, можуть поеднувати здобуття загальноУ середньоУ освпи з 
допрофесшною п1дготовкою у л1цеУ транспорту, вщповщно до договор1в, 
укладених 13 загальноосвпшми навчальними закладами.

3.7. Прийом громадян на навчання до Л1цею транспорту на шдготовку 
роб1тничих кадр1в здшснюеться зг1дно з правилами прийому, розробленими 
лщеем транспорту на основ1 Типових правил прийому до професшно-техшчних 
навчальних заклад1в УкраУни, затверджених наказом Мшютерства ОСВ1ТИ \ науки 
УкраУни В1Д 14.05.2013 р. № 499, зареестрованого у М1н1стерств1 юстицй' УкраУни 
29 травня 2013 р. за № 823/23355, вщповщно до вимог державного замовлення 
та/або репонального замовлення на шдготовку робпничих кадр1в та договор1в 13 
юридичними 1 ф1зичними особами в межах л1цензованого обсягу.

Прийом слухач1В на переп1дготовку або шдвшцення квал1ф1кашУ 
зд1йснюеться шляхом проведения вхщного контролю знань, ум1нь та навичок 
в1дпов1дно до стато 14 Закону УкраУни «Про профес1Йно-техн1чну освиу».

3.8. Навчальний р!к в л1цеУ транспорту розпочинаеться 1 вересня 1 
завершуеться в термши, встановлен1 робочими навчальними планами на рк.

Для деяких категорш учн1в, слухач1в, а також шд час орган1зацй' 
переп1дготовки робиниюв 1 п1двищення Ух квал1ф1каш'У, заняття розпочинаються 
з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в терм1ни, погоджеш 13 
замовниками кадр!в.
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Вщповщно до вимог типових навчальних плашв, затверджених 
центральним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе формування та реал1зуе 
державну полВику у сфер1 осв1ти для учшв лщею транспорту, тривалють 
навчання яких перевищуе 10 мюящв, встановлюються щор1чш кашкули 
загальною тривалютю 11 тижшв (як правило, 2 -  у зимовий та 9 -  у 
Л1ТН1Й пер10ди), ДЛЯ уЧШВ, СЛухаЧ1В, ЯК1 навчаються 10 МЮЯЦ1В, 
встановлюються кашкули 2 тижн! -  у зимовий пер1од.

3,9. Навчальний час учня, слухача визначаеться облковими одиницями 
часу, передбаченого для виконання навчальних програм щрофесшно-техшчноУ
ОСВ1ТИ.

Обл1ковими одиницями навчального часу е:
а) академ1чна година тривалютю 45 хвилин;
б) урок виробничого навчання, тривалють якого не перевищуе 6 

академ1чних годин;
в) навчальний день, тривалють якого не перевищуе 8 академ1чних годин;
г) навчальний тиждень, тривалють якого не перевищуе 36 академ1чних 

годин;
Г) навчальний семестр, тривалють якого визначаеться навчальним планом;
д) навчальний р!к, тривалють якого не перевищуе 40 навчальних тижшв.
Навчальний (робочий) час учшв, слухач1в у перюд проходження виробничо!'

та передвипускноТ (переддипломноУ) практики встановлюються в залежност1 В1Д 
режиму роботи шдприемства, установи, орган1зацй' зг1дно 13 законодавством.

ЗЛО. Навчальш групи теоретично!' шдготовки в Л1це '1 транспорту 
комплектуються чисельнютю не б1льше як 30 ос1б.

Виробниче навчання проводиться у навчальних трупах чисельнютю не 
менше як 12 ос1б.

У раз1 оргашзацп професшно! п1дготовки, профес1йно-техн1чного навчання, 
переп1дготовки та пщвищення квал1ф1кац11 роб1тниюв понад державне 
замовлення, що здшснюеться за договорами з юридичними та ф1зичними 
особами, лщей транспорту може за погодженням 13 зимовником роб1тничих 
кадр1в встановлювати чисельнють учн1в, слухач1в у навчальних трупах, нижчу за 
нормативну.

3.11. Визначення навчальних досягнень учшв, слухач1в лщею транспорту 
зд1йснюеться за критер1ями 12-бально1' шкали оц1нювання навчальних досягнень 
учшв, слухач1в у загальноосвВшх 1 профес1Йно-техн1чних навчальних закладах 
та заносяться до журнал1в обл1ку теоретичного 1 виробничого навчання.

В1дв1дування занять у лщеУ транспорту учнями, слухачами е обов’язковим.
3.12. Перел1к форм контролю знань, ум1нь \ навичок учшв, слухач1в та 

критерй' Ух квал1ф1кац1йноУ атестацй' встановлюються робочими навчальними 
планами.

3 метою визначення р1вня профес1йноУ п1дготовленост1 учн1в, слухач1в на 
окремих етапах професшно-практичноУ п1дготовки проводиться пром1жна 
квал1ф1кац1йна атестац1я, за наслщками яко'У присвоюеться в1дпов1дна роб1тнича 
квал1ф1кащя (розряд, клас, категор1я).
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3.13. Навчання в лще! транспорту завершуеться державною 
квал1ф1кацшною атестащею. Державна квал1фжацшна атестащя та присвоения 
квал1фжацп здшснюеться вщповщно до Положения про порядок квал1фжацшно! 
атестацп та присвоения квал1фжацп особам, яю здобувають професшно-техшчну 
осв1ту, затвердженого сшльним наказом Млшстерства пращ та сощально! 
пол1тики Украши 1 Мшстерства освДи Украши вщ 31.12.1998 р. №201/469, 
зареестрованого в М1шстерств1 юстицп Украши 1 березня 1999 р. за № 124/3417, 
та Положения про ступеневу професшно-техшчну освДу, затвердженого 
постановою Кабшету Мшютртв Украши вщ 3 червня 1999 р. N^956.

До складання державно!' квал1ф1кац1йно! атестацй' допускаються учш, 
слухач1, яю опанували повний курс професшно-техшчного навчання 1 мають 
навчальш досягнення не нижче 4 бал1в з професшно-практично! пщготовки та 
ус1х навчальних предмеДв, що входять у додаток до диплома (свщоцтва) 
квал1ф1 кованого робшшка.

3.14. Випускникам, яю завершили навчання на другому ступеш 
профес1Йно-техшчно! осв1ти, усп1шно пройшли квал1ф1кац1йну атестац1ю, 
присвоюеться осв1тньо-квал1ф1кацшний р1вень «квал1ф1кований роб1тник» з 
набуто! професп В1Дпов1дно! квал1ф1кацп (розряду, класу, категор1!) 1 видаеться 
диплом, зразок якого затверджуються Каб1нетом М1шстр1в Украши.

3.15. Диплом квал1ф1Кованого робДника з в1дзнакою видаеться 
випускникам лщею транспорту, яю мають не менше 75 вщсотюв навчальних 
досягнень високого (IV) р1вня (10, 11, 12 бал1в) з ус1х предмет1в та професшно- 
практично! П1ДГОТОВКИ, а з решти предмет1в, що входять у додаток до диплома, 
достатнього (III) р1вня (не нижче 8 бал1в) 1 за результатами державно! 
квал1ф1кацшно! атестацп мають високий (IV) р1вень (10, 11, 12 бал1в) та зразкову 
поведшку.

3.16. Учням, слухачам, яю не завершили повного курсу навчання в лще! 
транспорту, але за результатами пром1жно! квал1ф1кац1Йно! атестацп !м 
присвоена вщповщна роб1тнича квал1ф1кац1я, одержують св1доцтво про 
присвоения (шдвищення) роб1тничо! квал1ф1кацн державного зразка.

Особам, яю не зак1нчили повного курсу навчання 1 не пройшли 
квал1ф1кацшно1 атестацй', видаеться дов1дка встановленого зразка.

3.17. Випускникам, яю навчалися з професш, пов’язаних з роботами на 
об'ектах з шдвигценою небезпекою пращ, що перебувають шд наглядом 
специально уповноважених державних орган1в, разом з дипломом видаеться 
посвщчення про допуск до роботи на цих об’ектах.

3.18. Випускникам лщею транспорту, яю здобули повну загальну середню 
осв1ту, видаеться документ державного зразка про отримання повно! загазьно! 
середньо! освДи.

За зразкове ставлення до навчання й винятков1 його результати випускник 
л1цею транспорту, який здобув повну загальну середню осв1ту, може бути 
нагороджений золотою медаллю «За висою досягнення у навчанн1» або ср1бною 
медаллю «За досягнення у навчанш» в порядку, передбаченому Положениям про 
золоту медаль «За висок! досягнення у навчанш» та ср1бну медаль «За
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досягнення у навчанш» в порядку, встановленому Мшютерством осв1ти 1 науки 
УкраТни.

3.19. Ичне оцшювання та державна пщсумкова атестащя учшв 13 
загальноосв1тн1х предмете проводиться вщповщно до Положения про державну 
пщсумкову атестащю учшв (вихованщв) у систем! загальноТ середньоУ осв1ти, 
затвердженого наказом Мшютерства освгги 1 науки УкраУни вщ 30.12.2014 
№ 1547, зареестрованого в Мш1стерств1 юстищ'У УкраУни 14 лютого 2015 р. за 
№ 157/26602, Порядку переведения учшв (вихованщв) загальноосв1тнього 
навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Мшютерства 
осв1ти 1 науки УкраУни в1д 14.07.2015 № 762, зареестрованЪго в Мш1стерств1 
юстицп УкраУни 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

Особам, як1 навчалися у трупах 31 здобуттям повноУ загальноУ середньоУ 
осв1ти, але не завершили повного курсу навчання, видаеться довщка (табель) 
про навчальш досягнення 13 загальноосв1тн1х предмет1в встановленого зразка.

3.20. Методичне забезпечення навчального процесу в лщеУ транспорту 
здшснюе методична служба, яка включае педагопчну та навчально-методичну 
ради, предмета!, циклов!, методичн1 ком1С11 та 1НШ1 об’еднання педагог1чних 
прац1вник1в.

3.21. Мова навчання в лщеУ' транспорту визначаеться в1дпов1дно до 
вимог КонституцП' УкраУни, законодавства УкраУни про мови.

4. Статус учн1в, слухач1в

4.1. Учн1 л1цею транспорту -  це випускники основноУ чи старшоУ 
загальноосв1тньоУ школи, зараховаш до л1цею транспорту на навчання за 
програмами первинноУ професшноУ п1дго.товки.

4.2. Слухач1 л1цею транспорту -  це особи, зараховаш до лщею 
транспорту на навчання за програмами професшно-техшчного навчання, 
перешдготовки чи тдвищення квал1ф1кац1У.

4.3. Права 1 обов'язки учн1в, слухач1в л1цею транспорту визначаються 
законодавством та цим Статутом.

4.4. Учш, слухач1 л1цею транспорту мають право на:
а) належш умови навчання за обраною профешею;
б) матер1альне забезпечення в пер1од навчання на умовах 1 в порядку, 

встановлених Кабшетом М1н1стр1в УкраУни;
в) навчання професУУ за 1ндив1дуальною програмою;
г )  безоплатне користування навчально-виробничою, культурно

спортивною, побутовою, оздоровчою базами профес!йного л1цею;
г) матер1альну допомогу;
д) оплату прац1 шд час виробничого навчання 1 практики зпдно 13 

законодавством;
е) безоплатне медичне обслуговування, користування засобами лшування, 

профшактики захворювань та зм1цнення здоров'я;
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е )  щ отиж невий вщ починок 1 каш кули протягом навчального року та 
шсля його заюнчення;

ж )  безоплатне оволодш ня ш ш ою профеш ею у р а з 1 хвороби, що не дае 
змоги продовжувати навчання за обраною професлею;

з) додаткову вщпустку за мюцем робота, скорочений час та шип пшьги, 
передбачеш законодавством для ошб, яю поеднують роботу з навчанням;

и) п род овж ен н я  о св 1ти за проф еш ею , сп ещ а л ьш стю  на о сн о в 1 
ОДержаНОГО ОСВ1ТНЬО-КВаЛ1ф1КаЦ1ЙНОГО р1ВНЯ, ЗДОбуТТЯ Д0ДаТК0В01 ОСВ1ТИ 
в1дп ов 1дно до укладеного з лщ еем  транспорту договору, у» тому ч и сл 1 1 на 
к о н тр ак ту й  основу

1) направления на навчання, стажування до ш ш их навчальних заклад 1в, у 
тому числ1 за кордон;

Т) участь у дослщ но-експериментальнш  д 1яльност1, конференщ ях, 
ол1мтадах, виставках, конкурсах;

й) особисту або через своГх представник1в участь у громадському 
самоврядуванш , в обговоренн1 1 вир1шенн1 питань удосконалення навчально- 
виховного процесу, дослщ но-експерем ентально! роботи, одерж ания 
стипендш , орган1зацп дозв1лля, побуту тощо;

к) участь в об'еднаннях громадян;
л) безпечш  1 неш к1длив1 умови навчання та пращ;
м) захист В1Д будь-яких форм експлуатацп, ф1зичного та псих1чного 

насильства, вщ Д1Й педагопчних та шших пращ внию в, як1 поруш ують права 
або принижують Тх честь та Г1дн1сть.

Органи м 1сцевого самоврядування можуть забезпечувати харчування та 
шльговий проезд учн1в до М1сця навчання 1 додому у порядку та розм1рах, 
визначених органами м1сцевого самоврядування, та передбачати на це 
В1ДПОВ1ДН1 видатки з М1сцевих бюджет1в.

4.5. Вщволжання учн1в, слухач1в Л1цею транспорту за рахунок 
навчального часу на роботу 1 здшснення заход1в, не пов'язаних з процесом 
навчання, забороняеться, кр1м випадюв, передбачених законодавством.

4.6. У чш , слухач1 Л1цею транспорту зобов'язан1:
а) дотримуватись законодавства УкраТни, моральних та етичних норм;
б )  виконувати вимоги навчальних програм 1 системи контролю  знань, 

умшь, навичок;
в) систем атично 1 глибоко оволод1вати знаниям и, практичним и 

навичками, професш ною  майстерн1стю, П1двищувати загальний культурний 
та громадянський р1вень;

г) в 1дв 1дувати заняття, в тому числ1 й за ш дивщ уальним граф1ком;
г) додерж уватись вимог Статуту, правил внутр!ш нього розпорядк> л1цею 

транспорту;
д) виконувати шд час проходження виробничоУ практики вимоги 

норм ативно-правових акт 1в, що регулю ю ть працю р о б 1тн и к 1в ь :дл оз:д н и х  
П1дприемств, установ, орган1зац1й;

е) дотримуватись правил охорони пращ та технж и безпеки п:д час 
практичного навчання 1 виробничоУ практики;

-



е) дбайливо ставитись до обладнання, засоб1в навчання та швентарю, що 
використовуються в навчально-виробничому 1 навчально-виховному процесг

4.7. Збитки, навмисно запод1яш учнями, слухачами лщею транспорту 
установф оргашзацп, вщшкодовуються ними особисто або за рахунок IX 
батьюв (ошкушв) В1ДПОВ1ДНО до законодавства.

4.8. За невиконання обов'язктв 1 систематичне порушення Статуту, 
правил внутр1шнього розпорядку лщею транспорту, незадовшьну 
усшшшсть до учня, слухача застосовуються таю заходи впливу, як 
попередження, догана, вщрахування з лщею транспорту. Заходи впливу до 
учня, слухача лщею транспорту застосовуються на шдстав1 подання 
класного кер1вника, викладача, майстра виробничого навчання або шших 
педагопчних пращвниюв та оформлюються наказом кер1вника лщею 
транспорту.

Порядок застосування заход1в впливу до учшв, слухач1в лщею 
транспорту визначаеться Статутом та правилами внутр1шнього розпорядку.

4.9. Учень, слухач може бути вщрахований з лщею транспорту за:
а) власним бажанням;
б) незадовшьш усшшшсть, поведшку;
в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;
г) вироком суду, що набрав законноТ сили;
Г)груб1 поруш ення навчальноТ дисципл1ни або правил внутр1шнього 

розпорядку л1цею транспорту;
д) станом здоров'я;
е) переведениям, за його згодою, в шший навчальний заклад.
Учень, слухач при вщрахуванш з л1цею транспорту може бути 

атестований за досягнутим р1внем квал1ф1каци.
4.10. За досягнення високих результате у навчанн1 та в оволодшш 

профес1ею, спец1альн1стю, за активну участь у виробничш д1яльност1 та за 
шин досягнення застосовуються форми морального та матер1ального 
заохочення учшв, слухач1в: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження 
щнним подарунком, занесения на дошку пошани, прем1ювання.

Для матер1ального заохочення учн1в, слухач^в у лщеТ транспорту 
створюються в установленому порядку фонди матер1ального заохочення, як1 
формуються за рахунок доход1в в1д виробничоТ д1яльност1 та залучення 
кошт1в шдприемств, установ, орган1зац1Й, громадян.

4.11. Час навчання у лще!’ транспорту зараховуеться до загального 
трудового стажу учня, слухача. Випускникам лщею транспорту денноГ форми 
навчання, яю навчалися 10 1 б1льше М1СЯЦ1В, надаеться оплачувана в1дпустка 
п1дприемством, установою, орган1зац1ею протягом перших трьох мюяшв роботи 
в ньому. Тривалють ЩОр1ЧН01 ОСНОВН01 вщпустки ВИПУСКНИК1В В1КОМ ДО ] 8-ти 
роюв становить 31 календарний день, випускниюв в1ком понад 18 рок! в -  
в1дпов1дно до встановленоУ на п1дприемств1 для роб1тник1в вщпов1дно: г.го гесп, 
спец1альност1, посади.
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4.12. Випускникам, яю навчалися за денною формою навчання менш шж 
10 м 1сяц1в, час навчання зараховуеться до трудового стажу, що дае право 
на щор!чну основну вщпустку.

Випускникам, яю навчалися за державним замовленням, держава 
гарантуе надання першого робочого мюця вщповщно до одержано!' професп 
згддно дз законодавством.

1нип питания соц1ального захисту учшв, слухач1в лщею транспорту 
регулюються законодавством.

4.13. Учню лщею транспорту видаеться учшвський квиток в^тановленого 
зразка.

5. Педагопчш пращвники

5.1. Перелж посад педагопчних пращвниюв лщею транспорту, IX права, 
обов'язки, вщповщальшсть та сощальш гаранты визначаються 
Конститущею Украши, Кодексом закошв про працю Украши, Законами 
Украши «Про освпу», «Про професшно-техшчну осв!ту», Положениям про 
професшно-техшчний навчальний заклад,* затвердженим постановою Кабшету 
Мшютргв Украши В1Д 5 серпня 1998 р. № 1240, та шшими нормативно- 
правовими актами.

5.2. Педагопчною ддяльшстю у лще! транспорту займаються особи, яю 
мають в1дпов1дну професшну осв1ту та професшно-педагопчну шдготовку, 
моральш якост! 1 ф!зичний стан яких дае змогу виконувати обов'язки 
педагопчного пращвника. До педагопчних вщносяться пращвники, визначеш 
законодавством.

На посади педагопчних пращвниюв лщею транспорту можуть 
призначатися фах1вщ виробництва, сфери послуг, яю мають вигцу освпу 1 
здобули вщповщну професшно-педагопчну шдготовку.

Вимоги до педагопчних пращвниюв лщею транспорту визначаються 
;-;вал1ф1кацшними характеристиками, що затверджуються в установленому 
порядку.

5.3. Для визначення вщповщносп педагопчного пращвника лщею 
транспорту займанш посад1, р1вня його квал1ф1кацп проводиться атесташя. 
Перюдичшсть обов'язково! атестацй' та порядок п проведения встановлюються 
Мшютерством освпи 1 науки Украши.

Пшення атестацшно!' комюп е шдставою для присвоения педагог:-ному 
:тращвников1 вщповщно! категорп або звшьнення його з роботи в порядку, 
лередбаченому законодавством.

5.4. Приймае на роботу та звшьняе з роботи пращвнн:<:з и дею 
транспорту директор, у порядку визначеному законодавством.

5.5. Педагопчш пращвники лщею транспорту мають право на
а )  належш умови та оплату пращ вщповщно до и юлькост та :тп , 

юнцевих результате та законодавства;
б ) щор1чну основну вщпустку тривалштю не менше -1 -_ п  латних 

дшв у порядку, затвердженому Каб1нетом Мшютр1в Украши:
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в) пенсию за вислугу рошв за наявностл стажу безперервноУ 
педагопчноУ роботи зпдно 13 законодавством;

г) забезпечення житлом у першочерговому порядку, шльгов! кредити 
для шдивщуального 1 кооперативного буд1вництва;

Г) користування навчально-виробничою , культурно-спортивною , 
побутовою та оздоровчою базою лщ ею  транспорту вщ повщ но до його 
призначення;

д) шдвищення квал1ф1кащУ, стажування та перешдготовку;
е) захист професшно'У чест1 та пдностц ^
е) участь у громадському самоврядуванш, обговоренш основних питань 

д1яльност1 лщею транспорту, а також його структурних ш дроздЫ в 1 
внесения пропозищй адмшютрацй' лщею транспорту;

ж) захист персоналы-шх даних.
5.6. Пращвники лщею транспорту зобов'язанк
а) постшно пщвищувати профес1йний р1вень, педагопчну майстерн1сть, 

загальну культуру;
б )  особистим прикладом утверджувати повагу до принцигпв 

загальнолюдськоУ морал1;
в) сприяти зростанню престижу лщею транспорту;
г) дбайливо ставитесь до майна лщею транспорту;
г) дотримуватись вимог охорони пращ та виробничо'1 санггар1У;
д) на високому р1вш здшснювати свою профес1Йну Д1яльнють, забезпечувати 

>мови для виконання учнями, слухачами навчальних план1в 1 програм на р1вш 
обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку зд1бностей учн1в;

е) додержуватись педагопчно'У етики, морал1, поважати пдшсть учня, 
слухача;

е) виконувати вимоги Статуту та правила внутр1шнього розпорядку.
5.7. Педагопчш прац1вники лщею транспорту несуть дисцишпнарну, 

адм1н1стративну, кримщальну в1дпов1дальн1сть в1дповщно до законодавства.

6. Загальне управл1иня

6.1. Л1цей транспорту належить до сфери управл1ння М1н1стерства 
осв1ти 1 науки УкраУни, м1сцевого органу управл1ння профес1Йно-техн1чною 
осв1тою в1дпов1дно до повноважень, визначених нормативно-правовими актами.

Лщей транспорту забезпечуе виконання законодавства УкраУни, 
нормативно-правових акт1в Каб1нету М1Н1стр1в УкраУни, Мшютерства осв1ти 1 
науки УкраУни, шших центральних та М1сцевих оргашв виконавчоУ влади.

6.2. Кер1вництво Д1яльшстю л1цею транспорту зд1Йснюе директор, 
який призначаеться на посаду М1н1стерством осв1ти 1 науки УкраУни за 
результатами конкурсу шляхом укладення з ним контракту у вщпов1дност1 
до законодавства.

Директор лщею транспорту проходить атестащю в порядку 
встановленому Мшютерством освЛи 1 науки УкраУни.
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Контракт з директором лщею транспорту може бути роз1рваний на 
шдставах установлених законодавством, а також передбачених у контракт!.

При роз1рванш контракту на шдставах встановлених у контракт!, звшьнення 
провадиться згщно з пунктом 8 статп 36 Кодексу закошв про працю Украши, 
про ЩО робиться В1ДПОВ1ДНИЙ ЗаПИС у ТРУДОВ1Й КНИЖЦ1 директора.

Спори М1Ж сторонами контракту розглядаються у порядку встановленому 
законодавством Украши.

6.3. Директор лщею транспорту:
а) оргашзовуе навчально-виробничий, навчально:аВиховний процес, 

забезпечуе створення необхщних умов для шдготовки, перешдготовки та 
шдвищення квал!ф!кацп робДниюв;

б) Д1€ В1Д 1меш лщею транспорту;
в) у встановленому порядку персонально вщповщае за результати 

д1яльност1 лщею транспорту;
г) приймае на посади та звшьняе з посад пращвниюв лщею транспорту, 

затверджуе вщповщно до квалхфжацшних характеристик !хш посадов! 
обов'язки, формуе педагопчний колектив;

г) створюе необхщш умови для методично!' та творчо! робота педагопчних 
пращвниюв, навчання учшв 1 слухач1В, використання 1 впровадження ними 
прогресивних форм 1 метод1в навчання, розвитку шновацшно!' д!яльност1, 
проведения педагог1чних експеримент1в;

д ) видае в межах свое! компетенц!! накази 1 розпорядження, заохочуе 
прац^вниюв, учшв 1 слухач1в Л1цею транспорту та застосовуе передбачеш 
законодавством стягнення;

е) затверджуе в межах наявного фонду зароб^но! плати штатний розпис та 
чисельнють пращвниюв лщею транспорту;

е) встановлюе прем!!, доплати, надбавки до посадових оклад1в 1 ставок 
заробНно! плати та шше матер1альне заохочення пращвникам Л1цею 
транспорту за конкретш результати прац1;

ж) забезпечуе безпечш 1 нешк!длив1 умови навчання, пращ 1 виховання;
з) разом 13 замовниками роб!тничих кадр1в забезпечуе учшв, слухач1в П1Д 

час виробничого навчання та виробничо! практики на виробництв! спец1альним 
одягом та засобами шдивщуального захисту;

и) забезпечуе збереження та ефективне використання за призначенням 
закршленого за лщеем транспорту майна вщповщно до законодавства.

Органи управл1ння професшно-техшчною осв1тою можуть делегувати 
директору лщею транспорту шип повноваження, що визначаються 
контрактом.

Директор лщею транспорту щор1чно зв1туе перед загальними зборами 
колективу лщею транспорту.

6.4. Вищим колепальним органом громадського самоврядування 
професшного лщею е загальш збори колективу лщею транспорту, яю 
правомочн! приймати р1шення у межах сво!х повноважень за участю не 
менше як двох третин В1Д кшькост1 прац!вник1в. Загальш збори колективу 
лщею транспорту скликаються не менше одного разу на рж.
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6.5. Загальш збори колективу лщею транспорту уповноваженп
а) погоджувати Статут лщею транспорту та вносити пропозици щодо 

змш та доповнень до нього;
б) брати участь у визначенш  основних напрям1в д1Яльност1 та розвитку 

лщ ею  транспорту, пщ вищ ен ня якосН  1 еф ективносН  п щ готовки  
робН н ичих  кадр1в, залучення додаткових коптив на змщ нення матер1ально- 
техшчноУ бази лщ ею  транспорту;

в) вносити пропозищ'У щодо кандидатур на посаду директора лщею 
транспорту;

г) вносити пропозици щодо представниюв до складу конкурсних комюш 
при зам1гценш вакантно'1 посади директора лщею транспорту;

г) обговорю вати правила внутр1Шнього розпорядку та вносити вщ повщ ш  
пропозици;

д) обирати члеш в ком1сп з трудових спор1в;
е) заслуховувати щор1чний зв1т директора лщею транспорту;
е) розглядати та укладати колективний догов1р.
6.6. Ртаення загальних збор1в колективу лщею транспорту вважаеться 

прийнятим, якщо за нього проголосувало бты пе половини присутшх на них. 
Р1шення загальних збор1в колективу Л1ц е ю  транспорту мае дорадчий 
характер.

6.7. У лщеУ транспорту можуть утворюватися й шип органи 
громадського самоврядування.

6.8. Наказом директора створюеться педагопчна рада, яка розглядае 
питания оргашзаци та здшснення навчально-виробничого та виховного 
процесу, головою якоТ е директор лщею транспорту.

6.9. У лщеТ транспорту забезпечуеться ведения дшоводства в 
установленому порядку, здшснення зв1тност1 за результатами своеУ 
д 1я л ь н о с т 1, подання статистично'1 та шших передбачених в1домостей у 
встановлен1 термши.

Директор та головний бухгалтер лщею транспорту несуть персональну 
вщповщальшсть за достов1ршсть бухгалтерськоУ та статистично'1 звшностп 7

7. Ф^нансування та матер1ально-тех1пчна база

7.1. Порядок фшансування та матер1ально-техшчного забезпечення л1цею 
транспорту визначаються Бюджетним кодексом УкраУни, Законами УкраУни 
«Про осв1ту», «Про профес1йно-техн1чну осв1ту», «Про загальну середню 
осв1ту», 1ншими нормативно-правовими актами.

Ф1нансування профес1йноУ пщготовки робшниюв, соц1альний захист учн1в, 
слухач1в та педагопчних прац1вник1в л1цею транспорту, у межах обсяпв 
державного замовлення та/або репонального замовлення, зд1йснюеться 
в1дпов1дно до законодавства.

Ш цей транспорту е неприбутковим закладом та користуеться 
податковими, митними та шшими п1льгами зпдно 13 законодавством.
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У лще! транспорту заборонено розподш отриманих лщеем транспорту 
доход1в (прибутюв) або IX частини серед засновниюв, пращвниюв (кр1м оплати 
1'х пращ, нарахування единого социального внеску), члешв оргашв управлшня 
та шших пов’язаних з ними ОС16.

Доходи (прибутки) лщею транспорту використовуються виключно для 
фшансування видатюв на утримання лщею транспорту, реал1зацп мети (цшей, 
■завдань) та основних повноважень 1 напрям1в д1яльност1 лщею транспорту, 
визначених цим Статутом.

7.2. Обсяги бюджетного фшансування лщею транспорту не можуть 
зменшуватися за наявносД шших джерел фшансування.

7.3. Додатков1 джерела фшансування лщею транспорту визначаються 
Законами Украши «Про освДу», «Про професшно-техшчну осв1ту», шшими 
нормативно-правовими актами.

7.4. Додатковими джерелами фшансування е:
а) кошти, одержат за первинну професшну пщготовку квал1фшованих 

робДниюв понад державне замовлення та/або репональне замовлення, 
профес1Йно-техн1чне навчання, переп1дготовку та пщвищення квал1ф1кац1’1 
роб1тник1в В1ДПОВ1ДНО до укладених ДЦГОВОР1В з юридичними та ф13ИЧНИМ И 

особами в межах лщензованих обсяг1в, у тому числ1 пщготовку 1 
переп1дготовку роб1тник1в за замовленнями служби зайнятосД населения;

б) плата за надання додаткових освДшх послуг;
в) доходи в1д реал1зацп продукц11 навчально-виробничих майстерень, 

цех1в та надання шших послуг населению;
г) доходи вщ надання в оренду прим1щень, споруд, обладнання в 

установленому законодавством порядку;
г) валютш надходження;
д) добровшьш грошов1 внески, матер1альн1 ц1нност1, одержан! вщ 

п1дприемств, установ, орган!защй, окремих громадян в!дпов1дно до вимог 
постанови Кабшету М1н!стр1в Украши вщ 4 серпня 2000 р. № 1222 «Про 
затвердження Порядку отримання благодшних (добровшьних) внесюв 1 пожертв 
вщ юридичних та ф1зичних ос1б бюджетними установами 1 закладами осв1ти, 
охорони здоров'я, сощального захисту, культури, науки, спорту та ф1зичного 
виховання для потреб Тх ф1нансування»;

е) кошти, що отримаш л1цеем транспорту за надання платних послуг, 
визначених Перелжом платних послуг, яю можуть надаватися навчальними 
закладами, 1ншими установами та закладами системи осв1ти, що належать до 
державноТ 1 комунально'1 форми власностц затвердженим постановою Каб1нету 
МШЮТР1В Украши в1д 27 серпня 2010 р. № 796.

Вщповщно до частини друго'1 статт1 85 Бюджетного кодексу Украши лщей 
транспорту протягом бюджетного перюду може отримувати видатки на його 
функц!онування одночасно з р1зних бюджет1в, коли так1 видатки здшснюються 
за р!шенням в!дповщно1 м1сцево1 ради за рахунок втьного залишку бюджетных 
кошт1в або перевиконання дох1дноТ частини загального фонд}7 хпспевого 
бюджету за умови вщсутносп заборгованост! такого бюджету за захищеними



стапями нидаткй» притом  року пи будь яку дату ибо та ранениям Кабшету 
Ммнетри» УкраУни.

7.5. Копи и, що иадходм I ь до л1цею гранеиорту шд тдШенеиня лояльность 
передбачспоУ цим Статутом, спрямонуютьоя па пидатки пУдио т кош горисом, 
затвердженим в установленому порядку.

7.6. Невикористаш в поточному рога бюджеты та спещальш кошти не 
можуть бути вилучеш з розрахунюв лщею транспорту, окр1м випадшв 
передбачених законодавством.

7.7. П'ятдесят вщеотюв заробкноУ плати за виробниче навчання 1 
виробничу практику учшв, слухач1в лщею транспортунаправляеться на 
рахунок навчального закладу для здшенення його статутноУ д1яльност1, 
змщнення навчально-матер1альноУ бази, на сощальний захист учшв, слухач1в, 
проведения культурно-масово'У 1 ф1зкультурно-спортивно'У робота.

7.8. Для забезпечення шдготовки, перешдготовки 1 шдвигцення квал1ф1кац1У 
роб!тничих кадр1в лщею транспорту використовуе навчально-матер1альну базу 
та земельну дшянки вщповщно до паспорнв, техшчноУ документащУ, витяпв з 
Державного реестру речових прав на нерухоме майно, акнв на право поетшного 
користування землею, шших правовстдновлюючих документе.

Прим1щення 1 .споруди лщею транспорту обладнаш вщповщно до д1ючих 
норматив1в 1 саштарних норм та експлуатуються зпдно з вимогами охорони пращ, 
правил пожежно'У безпеки 1 саштарно-ппешчних норм.

7.9. Майно лщею транспорту, у тому числи навчально-виробнич1, 
побутовп культурно-освНш, оздоровч1, спортивн1 буд1вл1 та споруди, 
комушкащУ, обладнання, засоби навчання, транспорта! засоби та шип об’ектц 
е об’ектами державноУ власностп що закршлюються за лщеем транспорту на 
прав1 оперативного управлшня.

ФункщУ управлшня майном, яке закршлюеться за лщеем транспорту, 
здшенюе Мшютерство ОСВ1ТИ 1 науки УкраУни.

Майно та земельш дщянки, що закршлюються за лщеем транспорту, не 
можуть бути предметом застави, а також не пщлягають вилученню або передач! 
у власшсть, оренду (суборенду) юридичним 1 ф1зичним особам без згоди 
Мшютерства осв1та 1 науки УкраУни, кр1м передбачених законодавством 
випадюв.

7.10. Передача лщею транспорту з державноУ у комунальну власшсть 
здшснюеться вщповщно до законодавства.

Списания майна лщею транспорту здшснюеться у спошб, передбачений 
Порядком списания об'екпв державноУ власностр затвердженим постановок) 
Кабшету Мш!стр1в УкраУни вщ 8 листопада 2007 р. № 1314.

7.11. Лщей транспорту несе вщповщальшеть перед Мшютерством оевпи 1 
науки УкраУни за збереження та використання за призначенням закршленого за 
ним майна.

7.12. Лщей транспорту мае право отримувати безкоштовно вщ суб'екпв 
господарювання техшку, обладнання, матер1али, буд1ВЛ1, споруди, транспорты 
засоби, шип матер1альш цшносЛ, а також фшансов! ресурси, у порядку, 
визначеному законодавством.
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8. М1жнародне сшвробггництво

8.1. Лщей транспорту мае право укладати договори про сшвробиництво, 
встановлювати вщповщно до законодавства прям1 зв'язки з навчальними 
закладами шших краУн, М1жнародними оргашзащями, фондами тощо.

8.2. Лщей транспорту мае право вщповщно до законодавства здшснювати 
ЗОВН1ШНЬОеКОНОМ1ЧНу Д1ЯЛЬНЮТЬ на ОСНОВ1 договор1в, укладених ним з 
шоземними юридичними 1 ф1зичними особами, а також мати власний валютний 
рахунок.

8.3. Лщей транспорту мае право на державне сприяння щодо 
зовшшньоеконом1чно1 д1яльност1, а саме: отримання вщповщних валютних 
асигнувань, звшьнення вщ оподаткування, сплати мита та митного збору за 
навчальне, виробниче обладнання та приладдя, що надходять з-за кордону для 
навчально-виробничих цшей.

8.4. Валютш 1 матер1альш надходження В1Д зовшшньоеконом1чноТ 
д1яльност! використовуються лщеем транспорту для забезпечення д1яльносп, 
передбачено'1 цим Статутом.

* 9. Порядок внесения змш до Статуту

9.1. Змши та доповнення до Статуту вносяться зпдно 13 законодавством 
УкраТни п1сля обговорення на загальних зборах колективу.

9.2. Змши та доповнення до Статуту оформлюються шляхом 
викладення його в новш редакци, що затверджуеться 1 погоджуеться в тому 
ж порядку, що 1 сам Статут.

10. Порядок реоргашзацп та лшвщацп лщею транспорту

10.1. Р1шення про реоргашзащю або припинення юридично'1 особи 
лщею транспорту приймае Мшштерство осв1ти 1 науки УкраУни. Л1кв1дац1я 
або реоргашзащя (злиття, приеднання, под1л, вид1л або перетворення) лщею 
транспорту здшснюеться зпдно 13 законодавством.

10.2. При реоргашзащУ л!цею транспорту вся сукупн1сть прав 1 
обов’язк1в переходить до його правонаступника (Лв).

10.3. Л 1КВ1дац1я лщею транспорту здшснюеться комю1ею з припинення 
(ком1С1ею з реорган1защУ, Л1кв1дащйною комю1ею), яка утворюеться у 
в1дпов1дност1 до законодавства. Л1цей транспорту вважаеться таким, що 
припинив свою Д1яльн1сть, з дня внесения запису про припинення 
юридичноУ особи до Сдиного державного реестру юридичних ошб, 
ф1зичних ошб-пщприемщв та громадських формувань.

10.4. Пщ час Л1кв1дац11 або реорган^зацй' лщею транспорту 
вившьнюваним прац1вникам та особам, яю навчаються в ньому, 
гарантуеться додержання Ух прав та штерешв, вщповщно до законодавства.
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10.5. У раз! Л1КВ1дац11 лщею транспорту (злиття, приеднання, подш, видш 
або перетворення) його активи повинш бути передан! одному або кшьком 
неприбутковим закладам (оргашзащям) вщповщного виду, або зараховаш до 
доходу бюджету, якщо шше не передбачено законом, що регулюе Д1яльшсть 
В1ДПОВ1ДНОГО неприбуткового закладу (орган!зацн).

Директор
КШВСЬКОГО ПРОФЕС1ЙНОГО 
Л1ЦЕЮ ТРАНСПОРТУ

Начальник управл!нн 1̂ професшно '1 

осв1ти Департаменту осв1ти 1 науки, 
молод! та спорту виконавчого органу 
КиТвськоТ м 1ськоТ ради (КиТвськоТ 
М1ськ01 державно!' адм!н!страц!!)




