
■
Іоїндокецо: \  '•£, V

/ -° j  U 1 1  \ •„1 оЛовн> управління
івііої служби України 

li.І «/ч»________2003 р.

-------- С*2)

Розпорядження голови 
Вінницької обласної 
державної адміністрації 
№444
від «17» жовтня 2005 р.

С Т А Т У Т

Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій Вінницької області

(нова редакція)

Вінниця-2005



1. Загальні положення
2

1.1. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій Вінницької області (далі - Центр) є 
закладом післядипломної освіти.

1.2. Засновниками Центру є Вінницька обласна державна адміністрація та 
Вінницька обласна Рада. Наглядовою радою Центру є регіональна рада по 
роботі з кадрами.

1.3. Координацію та контроль за роботою Центру здійснює Головне 
управління державної служби України.

1.4. Науково-методичну, інформаційну і консультаційну допомогу 
Центру надає Національна академія державного управління при Президентові 
України.

1.5. Замовниками надання послуг у галузі післядипломної освіти є органи 
державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і 
організації, інші юридичні та фізичні особи відповідно до чинного 
законодавства.

1.6. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями 
Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 
України, нормативними актами Головного управління державної служби 
України, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств і відомств, 
Положенням про центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня
2004 року № 1681, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями 
сесій обласної ради та цим Статутом.

1.7. Ліцензування освітньої діяльності Центру та його акредитація 
здійснюються в установленому законодавством порядку.

1.8. Центр є юридичною особою, має рахунки в установах Державного 
казначейства, печатку із зображенням Державного герба України та своїм 
найменуванням. Центр може мати власну символіку.

1.9. Центр фінансується за рахунок обласного бюджету, як комунальний 
заклад, відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

1.10. Найменування та місцезнаходження Центру:
повне найменування -  Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій Вінницької області;

скорочене найменування закладу: Центр післядипломної освіти кадрів 
Вінницької області;

місцезнаходження Центру -  вул. Театральна, 15, м. Вінниця, Україна, 
21100, тел./факс: (0432) 32-29-12.

E-Mail; cpgs((vmail. vinnica. иа
Веб-сторінка: cpk.vinnitsa.com
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2. Основні завдання та функції

2.1. Основними завданнями Центру є:
надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, 

посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам державних 
підприємств, установ і організацій (далі - слухачі) відповідно до законодавства;

надання науково-методичної, інформаційної і консультаційної 
допомоги органам державної виконавчої влади та органам місцевого 
самоврядування.

2.2. Відповідно до основних завдань Центр:
визначає зміст освіти, з урахуванням потреб замовників, відповідно до 

державних стандартів в освітній галузі “Державне управління”;
надає послуги з післядипломної освіти депутатам місцевих рад, молоді з 

числа студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, членам 
органів самоорганізації населення, працівникам підприємств, установ та 
організацій незалежно від форм власності, а також іншим особам згідно з 
законодавством;

визначає форми та засоби проведення навчального процесу;
затверджує навчальні програми післядипломної освіти за погодженням із 

замовниками, Міністерством освіти і науки України та Головдержслужбою;
розробляє та погоджує із засновниками та Головдержслужбою 

щорічні плани-графіки підвищення кваліфікації;
залучає до проведення занять висококваліфікованих фахівців вищих 

навчальних закладів, у тому числі іноземних, органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

співпрацює із навчальними закладами, у тому числі іноземними, в галузі 
післядипломної освіти;

укладає з підприємствами, установами і організаціями, іншими 
юридичними та фізичними особами договори про надання освітніх послуг; 

надає освітні та інші платні послуги, передбачені законодавством; 
провадить видавничу діяльність;
у межах своєї компетенції, провадить наукову та методичну діяльність:

1) організовує науково-методичні і науково-практичні конференції, 
симпозіуми, інші заходи за участю вітчизняних та іноземних фахівців, обмін 
викладачами;

2) організовує разом із зацікавленими організаціями підготовку і 
опублікування наукових і науково-методичних праць;

3) розробляє та запроваджує програми наукової діяльності, проводить 
дослідно - експериментальні роботи на замовлення органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 
організацій тощо;

бере участь у заходах в рамках міжнародного співробітництва;
взаємодіє з Центром сприяння інституційному розвитку державної 

служби з питань:
1) удосконалення системи щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них обов ’ язків і завдань та запровадження
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приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру;
застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до 

дисциплінарної відповідальності працівників Центру;
затверджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові 

інструкції, правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент, забезпечує 
охорону праці працівників Центру;

представляє Центр в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, інших установах та організаціях.

3.5. Директор Центру за посадою є членом регіональної ради по роботі з
кадрами.

3.6. Питання оплати праці, права та обов’язки працівників Центру 
регулюються законодавством, Статутом, посадовими інструкціями, правилами 
внутрішнього трудового розпорядку.

4. Організація навчального процесу та науково-методичної роботи

4.1. Робота Центру організовується за планом, що затверджується 
засновниками за погодженням з управлінням державної служби Головного 
управління державної служби у Вінницькій області.

4.2. Для розгляду напрямів розвитку освітньої та наукової діяльності 
Центру, визначення змісту, форм і методів надання освітніх послуг 
утворюється навчально-методична рада Центру. Положення про навчально- 
методичну раду Центру затверджує його директор.

4.3. Організація навчального процесу здійснюється відповідно до вимог 
Законів України “Про державну службу”, “Про службу в органах місцевого 
самоврядування” і ”Про вищу освіту”.

Групи слухачів з числа державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування формуються з урахуванням категорій їх посад та 
функціональних обов’язків, а з числа працівників державних підприємств, 
установ, організацій -  за договорами з підприємствами, установами, 
організаціями з урахуванням галузей, у яких вони працюють, та відповідно до 
планів-графіків підвищення кваліфікації, затверджених в установленому 
порядку, а також за договорами з іншими юридичними та фізичними особами.

4.4. Навчання в Центрі проводиться за денною, заочною та іншими 
формами, у тому числі поєднаними, відповідно до навчальних програм, а також 
у формі стажування.

4.5. У Центрі проводяться лекції, семінарські, практичні, аудиторні та 
виїзні заняття тощо.

4.6. Відповідно до навчальних програм державні службовці, посадові 
особи місцевого самоврядування та працівники підприємств, установ, 
організацій можуть проходити стажування в органах державної влади та 
органах місцевого самоврядування, навчальних закладах, на підприємствах, в 
установах, організаціях, у тому числі за кордоном.

4.7. Для визначення рівня успішності слухачів Центру за відповідними 
навчальними програмами проводиться їх атестація.

4.8. Слухачі Центру мають право:



користуватися безкоштовно аудиторіями, методичними кабінетами, 
лабораторіями, комп’ютерним класом, читальним залом, бібліотекою;

брати участь у роботі симпозіумів, конференцій і науково-методичній 
діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу.
4.9. Слухачі Центру зобов ’ язані:
виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними 

програмами;
дотримуватися вимог Статуту Центру та правил внутрішнього трудового 

розпорядку.
4.10. У період проходження навчання в Центрі за державними 

службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, згідно із 
законодавством, зберігається заробітна плата за основним місцем роботи.

Центр забезпечує державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування у період проходження навчання місцем для проживання в 
готелі (гуртожитку).

Оплата проїзду державних службовців, посадових осіб місцевого 
самоврядування до місця проходження навчання та до місця роботи, 
відшкодування витрат на проживання у готелі (гуртожитку) та на відрядження 
здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 
що направляють їх на навчання.

4.11. Слухачам Центру, які повністю виконали освітньо-професійну 
програму перепідготовки, професійну програму підвищення кваліфікації або 
програму тематичного семінару та пройшли атестацію, видається відповідний 
документ про освіту.

У разі невиконання вимог відповідних навчальних програм, а також 
грубого порушення правил внутрішнього трудового розпорядку слухач 
відраховується з Центру наказом директора з видачею відповідної довідки.

4.12. Центр надає науково-методичну, консультаційну, інформаційну 
допомогу державним службовцям, посадовим особам місцевого 
самоврядування і працівникам державних підприємств, установ і організацій у 
їх навчанні, а також під час стажування, у тому числі за кордоном.

5. Міжнародні зв ’язки та зовнішньоекономічна діяльність

5.1. Центр здійснює міжнародне співробітництво та встановлює 
зовнішньоекономічні зв ’язки з закладами освіти, науковими установами, 
міжнародними організаціями, фондами та іншими юридичними і фізичними 
особами шляхом укладання договорів про співробітництво, встановлення 
прямих зв ’ язків відповідно до чинного законодавства за погодженням із 
засновниками та Головдержслужбою.

5.2. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Центру є:
навчання і стажування слухачів, викладачів та працівників Центру,

підготовка науковців на умовах договорів;
проведення спільних наукових розробок;
виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами

6



7
іноземних держав;

створення спільних науково-дослідних колективів, консультативних 
центрів;

здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, 
передбачених чинним законодавством.

5.3. Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 
діяльності використовуються Центром для забезпечення його власної статутної 
діяльності згідно з кошторисом та чинним законодавством.

6. Майно та фінансово-господарська діяльність

6.1. Майно Центру є об’єктом права спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ та міст області і належить Центру на правах оперативного 
управління. Матеріально-технічну базу і фінанси Центру складають основні 
фонди, обігові кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, що передані 
засновниками в оперативне управління, вартість яких відображається в 
самостійному балансі.

6.2. Центр має право самостійно використовувати майно, передане йому 
на баланс, а також на відчуження цього майна за погодженням із засновниками 
у порядку, встановленому чинним законодавством.

6.3. На правах, визначених чинним законодавством, Центру належать:
грошові кошти, майно, інші об’єкти власності, передані йому

фізичними та юридичними особами у формі дарування, пожертвування або за 
заповітом;

доходи від власної діяльності та придбані на ці доходи об ’ єкти 
власності.

6.4. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного 
бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Центр є неприбутковою організацією.
6.5. Додатковими джерелами фінансування Центру можуть бути: 

кошти, одержані від надання освітніх, науково-методичних,
консультаційних, інформаційних, експертних та інших послуг за договорами з 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними 
підприємствами, установами, організаціями; 

міжнародна технічна допомога;
кошти від реалізації друкованих навчальних, науково-методичних та 

інших видань;
добровільні внески та пожертвування;
інші надходження, що не заборонені законодавством.

6.6. Центр самостійно використовує бюджетні кошти загального та 
спеціального фондів відповідно до кошторису, що затверджується 
засновниками, а також інші кошти та встановлює ціну на платні послуги.

6.7. Для проведення навчальної і науково-методичної роботи Центр може 
утворювати тимчасові творчі колективи та встановлювати порядок їх 
заохочення.



6.8. Засновники забезпечують Центр необхідними приміщеннями, 
сучасними засобами навчання, зв'язку і друку, обчислювальною та іншою 
технікою, транспортними засобами.

6.9. Центр щороку та на вимогу інформує про свою діяльність 
засновників, а також Головдержслужбу з питань, які належать до її компетенції.

7. Порядок реорганізації та ліквідації Центру

7.1. Реорганізація та ліквідація Центру проводиться за рішенням його 
засновників за погодженням з Головдержслужбою відповідно /до порядку, 
визначеного чинним законодавством.

7.2. При реорганізації або ліквідації Центру його працівникам 
гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного 
законодавства.
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8. Внесення змін та доповнень до Статуту

8.1. Пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту вносяться директором 
Центру, погоджуються засновниками у встановленому законодавством 
порядку.


