
Ё а_ý*Oý:адL

YБI7т"ý* - '{(Jy uu"-
ц!лаiтль 1

стАтут
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

(ДОНЕЦЪКИЙ ОБЛАСНПЙ НАВЧАЛЬНО-мЕтодичниЙ цЕнтр психологIчноi
СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВIТИ)>



2

1. зАгАльнI положЕння
1.1.комунАльF{иIZ 

_,, 
зАýд4д (ДОFШtркий овлдсtлйнАвчАльно-мЕтод4Iпilй rщrrтр псIд(ологIчноi слгужьиСИСТЕМИ ОСВIТИ) (ДаЛi - Щентр) е навчально-методичним закJIадомсистемИ освiти, щО перебувае у спiльнiй власностi територiальних громадсiл,селищ,мiст, що знаходиться в управлiннi обласноТ радli.1.2. Центр створений 

lа._чiд.rа"l рiшення .Щонецькоi обласноi Радивiд 28 лютогО 2013 роКу Ns б/1 9,482<,Про .rф."r" комун.льних закJIадiв>.1,3, УпРавлiннЯ ЩентроМ в межаХ повноважень, визначених рiшеннямобласноi ради вiд о4 березня 1999 року NЬ 2з/5-116 ,<Про делеryваннrtПОВНОВаЖеНЬ .ЩОНеЦЬКОi ОбЛаСноi ради Донецькiй обласнiй державнiйадмiнiстрацii щодо управлiння майной обла.ri ,u ";;,;;;о*ення перелiкуоб'ектiв спiлъноi власностi, що знаходяться В управлiннi обласноi ради))(зi змiнами), здiйснюе облдержадмiнiстрацiя.
координацiю та контролъ за дiяльнiспо Щентру здiйснюе департаментосвiти i науки облдержадмiнiстрацii.
1,4, L{eHTp у cBoi? дiяльностi керуеться Констиryцiею Украihи, законамиУкраiни, актами Президента YKpaiH",'KuOl"eTy MiHicTpiB Украihи, накЕвамиMiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, розпорядженIUIми головиоблдержадмiнiстрацii, рiшеннями облаъноi Роди, iншими нормативно-правовими актами, а також цим Стаryтом.
1,5. Повне найменуваннrI Центру украiнською мовою:KoMyHAJЫil,trI зАкия_' пДОrШIФкIй оБлА сIil,Й

сисТЕМИ оСВIтИ).
_1_б, 

Скорочене найменування Центру украiнсъкою мовою:кз дпд-( пс. .

1.7. Повне найменування Центру росiйською мовою:коммУнАльноЕ утЕхiДЕ]fl.Ш (ДОНЕ[кшZ оБлАсТноЙУЧЕБНО МЕТОД4ЧЕСКIЙ IEHTP ПСIД(ОЛОГiДШСКОЙ СЛУЖБЫсистЕмы оБрАзовАниlI>.
1.8. Скоро_"9r_. найменування центру росiйською мовою:ку думц пс.
1.9. МiсЦезн.ходЖеннЯ центру: 83050, MicTo .Щонецък, вулиця Щорса,будинок 30.
1.10. ВзаемовiдносинИ ЦентрУ з юридичними та фiзичними особами (втому числi iз закордонними) визначаються згiдно з чинним законодавством таукладеними мiж ними договорами.

2. юридичниЙ стАтус
2,1, Щентр е юриДичноЮ особою публiчного права, права та обов'язкиякоi набувае з дати його державноi реестрацii.
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2.2. I]еНЦ ДЛЯ ДОСЯГНення статутноi мети своеТ дiяльностi мае
укJIадати вiд свого iMeHi договори та вчиняти iншi правочини, набувати
та обов'язки, виступати позивачем i вiдповiдачем у судових органах унаданоi компетенцii.

2.3. Щентр е неприбутковим закJIадом.
2,4. ЦентР мае самостiйний баланс, реестрацiйнi та iншi рахунки ворганаХ .ЩержавНоI казначейськоi службИ Украtни, печатку, -rur.r, фiрмовiбланки зi свотм найменуванням, iдентифiкацiйний код.

право
права

межах

3. мЕтА, ocHoBHI зАвдАння, ФункцIi тА
НАIIРЯМИ ДlЯЛЬНОСТI

3,1, Метою дiяльностi Центру е психологiчне забезпечення навчzlлъно-
виховного процесу та органiзацii психолого-медико-педагогiчного i соцiа.пьно-
педагогiчного патронажу у дошкiлъних, ycix типах зага.льноосвiтнiх та iншихнавчальних закладах системи освiти; науково-методичне забезпечення,
навчЕ}льно-методичний супровiд фахiвцiв психологiчноi служби та психолого-
медико-педагогiчноi KoMicii (ПШIК).

3.2. ЗавданIuI Щентру :

з,2,1, ЗдiйсненнЯ органiзацiйно-управлiнських, координацiйних,
експертних, контролюючих, дiагностико - консультативних та навчЕlльно-
методичних функцiй У галузi практичноi психологii, соцiальнот педагогiки iсоцiальноi роботи, що сприяють:

повноцiнному особистiсному й iнтелекry€rльному розвитку вихованцiв,
ytHiB, студентiв на кожному BiKoBoMy етапi, створенню умов для формування уних мотивацii до самовиховання i саморозвитку;

забезпеченню iндивiдуального пiдходу до кожного rIасника навч€lпьно-
виховного процесу на ocнoBi його гtсихолого-педагогiчного вивченнrI;

дiагностицi, профiлактицi i корекцiт вiдхилень в iнтелекryЕrльному iпсихофiзичному розвитку вихованцiв, учнiв, сryдентiв;
oxopoHi фiзичного i психiчного здоров'я дiтей та y^rHiB;
решriзацii гендерних пiдходiв у навчulльно-виховному процесi;
науково-методичномУ забезпеченню дiяльностi .r."iопо.iчноi службисистеми освiти .щонецькот областi, психолого-медико-педагогiчних

консультацiй, вчителiв-логопедiв.
3.2.2. Надання науково-методичноi, iнформацiйноi пiдтримки таконсультативно-методичноi допомоги фахiвцям психологiчноi'- с.rryжби,консультантам психолого-медико-педагогiчним консультацiям, 

""rrЪп"r.логопедам.

консультативно-Методична допомога BciM учасникам навчЕlльно-
виховного процесу з питань навчання, виховання i розвитку дiтей i пiдлiткiв;



превентивне виховання, м.етою 1кого е формування у вихованцiв, }^rHiB,сryдентiв орiентацii на здоровий спосiб *"-" та з€}хист психiчного здоров.я;
"рофil::::I:.ту:олiз'lr, наркоманii, ВIЛ-iнфекцiТ i злочинностi;

iндивiдуальна робота дiтьми
реабiлiтацiя, профiлактика, прогностика).

З.2.4. Здiйснення монiторингiв,
навчЕtльно].виховного процессу.

3.2.5. Пiдготовка або }racTb
управлiння освiтою.

у пiдготовцi розпорядчих документiв органiв

З,2,6, СПРИЯННЯ фаХОВОМУ, ТВОрчому зростанню фахiвцiв психологiчноiс,гryжби, консультантiв психолого-медико-педагогiчних й".уп"rацiй, вчителiв-логопедiв шляхом ik перiодичноi атестацii у "..ч"оъпеному порядку,направленЕrI на курси пiдвитцення квалiфiкацii, y"racTi у науково-практичнихконференцiях, ceMiHapax, тренiн.u* rощо. '
з,2,7, Участь в атестацii працiвникiв психологiчноi служби, консультантiвпсихолого-медико-педагогiчноi KoMicii.
з.2.8. ВивченНя, узагаЛьненнЯ та впроВадженнrI досвiду роботи фахiвцiвпсихолоГiчноi службИ системИ освiтИ облаЪтi, районних (мiсiких) консулътацiйта шкiльНих психОлого-меДико-педагогiчних комiсiй, вчителiв-логопедiв.
з,2,9, Науково-методичне, органiзацiйне забезпеченIUI та контроль задiяльнiстю районних (мiських) консультацiй, шкiльних психолого-медико-

ПеДаГОГiЧНИХ КОМiСiЙ СПеЦittльних загальноосвiтнiх шкiл 1шкiо-i"тернатiв).3,2,10, ПРОВеДеННЯ ПРОТЯГОМ року систематичних засiдань психолого_медико-педагогiчних консультацiй.
з,2,| 1, Облiк, системаТизацiя та аналiз даних про кiлькiстъ дiтей в регiонi,якi потребують корекцii фiзично,го та (або) розумового розвитку, починаючи зраннього BiKy, за освiтнiми потребами . ypu"y"aнHям видiв порушень з метоюcTBopeHH,I належних умов для доступу та здобуття ними якiсноi освiти.з,2,12, Внесення пропозицiй-вiдповiдним оргаIrам управлiння освiтоющодо системноi фаховоi допомоги дiтям раннього "iny, розвитку iвдоскон€lлення мережi навчЕlльних закладiв для забезпечення гнrlкостi тарiзноманiтностi освiти для задоволення особливих ocBiTHix потреб дiтейдошкiльного i шкiльного Bircy з порушеннями психофiзичного розвитку умiсцях проживання.

з,2,13, На4аrlня iндивiдушrьноi корекцiйно-розвитковоi допомоги дiтям зособливими освiтнiми потребами, особливо з тяжкими та складними вадами,.iззчrлученням батькiв (осiб, якi ik замiнюють).
3,2,14, Соцiалъно-педагогiчний супровiд сiмей, якi виховують удома дiтейзi складними вадами розвитку, у тому числi з iнвапiднiстю.
з,2,15, НаданнЯ консульТативно-методичноi допомоги батькам (особам,якi ik замiнюють), керiвникам навч€lльних закгlадiв, педагогам, практичнимпсихологам, соцiа,гlьним педагогам, медичним, соцiалlьним працiвникам,громадськостi з питанъ виховання та соцiально-трудовоi реабiлiтацii дiтей з

4

просвiтницько-пропагандистська робота
культури в навч€Lпьних закJIадах та у сiм'ях;

з пiдвищення психологiчноi

та }rнями (дiагностика, корекцiя,

дослiджень i обстеженъ у^rасникiв
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п2лЕlми психофiзичного розвитку, у тому числi раннього BiKy, розладамиповедiнКи тощо, запроваДженнЯ iнклюзиВного, iнтегрованого навчання дiтей
дошrсiльного та шкiльного BiKy.

з.2.16. Сприяння фаховому, творчомУ зростанню консультантiв
псID(олоГо-медикО-педагоГiчних консультацiй шляхом ix перiодичноi атестацii
у встановленому порядку, направленнrI на курси пiдвищення квагriфiкацiТ,
Еауково-практичнi конференцii, семiнари, тренiнги тощо.

3.2.17.. Спiвпраця з закJIадами охорони здоров'я з метою ранньоговЕ,Iвлення та органiзацii своечасноi фаховоТ допомоги дiтям, якi потребують
rоркцii фiзичного та (або) розумового розвитку.

3-2.18. Взаемодiя з органами працi та соцiшlьного захисту населення з
шетою монiторинry психiчного розвитку дiтей, якi виховуються в дитячихбулинках-iнтернатах системи соцiального захисту, та своечасного забезпечення
ix належною психолого-педагогiчною пiдтримкою.

3.2.19. Спiвробiтництво з вищими навчЕlпьними закJIадами, зокрема
iвститутами пiслядипломноi педагогiчноi освiти, управлiннями (вiддiлами)
ocBiTll РаЙДеРЖаДМiНiСТРаЦiй i мiських рад, психолого-медико-педагогiчною
слцоlсбою системи освiти, у взаемодii з дошкiльними, загалъноосвiтнiми
Еавчальними закJIадами, |ромадськими та iншими органiзацiями.

3.2.20. Надання методичноI та практичноi допомоги вчителям-логопедам
загальноосвiтнiх шкiл, спецiальних шкiл-iнтернатiв, дошкiльних закладiв (груп)
для дiтей з вадами мови.

3.2.2l. Надання практичноi допомоги
логопедичних пунктiв та iнших типiв установ.

3.2.22. Розповсюдження логопедичних знань серед вчителiв початкових
krraciB зага.льноосвiтнiх шкiл, вихователiв дошкiльних.айчдi", батькiв цIляхом
консультацiй, висryпiв на обласних ceMiHapax, ceMiHapax - практикумах, курсах
та в перiодичнiй пресi. .

з.2-2З. Пiдготовка i проведення семiнарiв-нарад з рiзноманiтнихнапрямкiв логопедичноi дiяльностi.
з.2.24. ЗабезпеченЕя спiвпрацi логопедiв системи

еддного корекцiйного простору.
3.3. Основними функцiями Щентру е:

новопризначеним логопедам

освiти з учасниками

дотримання державних вимог до змiсry дiяльностi психологiчноi служби
зашlадiв освiти;

науково-методичне забезпечення дiяльностi
с.гryжби та освiтнього процесу областi;

фахiвцiв психологiчноТ

профiлактика правопорушень i злочинностi, HapKoMaHii, алкоголiзму
серед yrHiBcbKoi молодi;

,психолого_педагогlчна 
допомога неблагополr{ним сiм'ям, попередження

проявiв бродяжництва та жебрацтва серед неповнолiтнiх;
соцiальНо-психоЛогiчна реабiлiтацiя дiтей, що постраждutли внаслiдок

aBapii та ЧАЕС;
СОЦiаЛЬНО-ПСИхологiчна допомога i реабiлiтацiя осiб з вадами фiзичного i

психiчного розвитку;
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ДiаГНОСТИКа, РеабiЛiТаЦiя та психологiчна пiдтримка дiтей, що зазн€tлинасильства;
виконанн,I з€lмовлень на науково-дослiднi роботи у гаrryзi практичноТпсихологii та соцiа.гlьноi роботи;
r{асть в експертизi дiялъностi державних i недержавних соцiшlьних тапсихологiчних служб областi;
здiйснення аналiзу, оцiнки iJЛrЛvГlЕtttlД atraJllЗY' ОЦlНКИ l ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ ПСИХОлогiчноi служби,

rrасть в оцiнтJi регiональноi ocBiTHboi полiтики;
координацiя наукових дослiджень та методичних розробок;забезпеченнrI 

.функцiонуваннrI психометричноI KoMicii,
експертизи психологiчних методiв, методик, про|рам, новацiй уобластi;

органiзацiя
галузi освiти

тренiнгiв для соцiалъних
працiвникiв, керiвникiв

ОРГаНiЗаЦiЯ ДiЯЛЬНОСТi МеТОДичних об'еднань фахiвцiв психологiчноi
служби;

сприяння квалiфiкацiйному, творчому, науковому росту працiвникiвпсихологiчноi служби;
УДОСКОН€LПеННЯ фОРМ i МеТОДiВ Пiдготовки i пiдвищеннrl квалiфiкацiiпрацiвникiв психологiчноi служби областi;
проведення короткотривЕrлих KypciB, ceMiHapiB,

педагогiв, практичних психологiв,--педагогiчних
навч€lльних закладiв;

rrасть в роботi атестацiйних комiсiй при атестацii практичних психологiвта соцiальних педагогiв заг€шьноосвiтнiх 
"u"Ъ*""их закладiв;

розробка, виготовлення та тиражування iHcTpyMe"rupib дJUI практичнихпсихологiв, соцiальних п.да.оЪi",- консультантiв психолого-медико-
педагогiчноi консультацii, вчителiв-логопедiв;

соцiально-психологiчне консультуванIUI юридичних, фiзичних осiб таiнша госпрозрахункова дiяльнiстъ, Що не суперечить чинному законодавству;
забезпеченнrI дiяльностi ,r."*оrrЬ.iчЪоi служби освiти областi

районних(мiських) консультацi й;
ВеДеННЯ баНКiВ ДаНИХ Та РозгорненнrI единоi iнформацiйноi системипсихологiчноi служби;
консультативний супровiд функцiонування спецiапьних кпасiв узагальноосвiтнiх навч€lльних закладах;
надання консультативно-методичноi допомоги батькам (особам, якi ixзамiнюють), керiвникаМ навч€шъних закладiв, педагогам, практичнимпсихологам, соцiальниМ педагогам, медичним, соцiапьним працiвникам,

|ромадсЬкостi з питанЬ вихованн я та соцiально-трудовоi реабiлiтацii дiтей звадамИ психофiЗичногО розвитку, У томУ числi pu"""o.o BiKy, ро.оuдur"поведiнКи тощо, запроваДженнrI iнклюзиВоrо.о, iнтЁгрованого навчання дiтейдошкiльного та шкiльного BiKy.
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4. СТРУКТУРА I УПРАВЛIНЕЯ ЦЕНТРОМ

колективом
створюс ]

: Щентру,
необхiднi

4.1. БезПосередн€ керiвництво Щентром здiйснюе директор, який несе
персон{rльну вiдповiдапьнiсть за виконання покJIадених на Щентр завдань.

4.2. Щиректор Щентру призначаеться на посаду та звiльняеться з посади в
порядку, встановленому законодавством.

4.3.,.Щиректор Щентру:
здiйснюе керiвництво педагогiчним

рацiональний добiр i розстановку кадрiв,
пiдвищення фахового i квагriфiкацiйного рiвня працiвникiв;

забезпечуе дотриманнrI вимог безпеки життедiяльностi, охорони
здоров'я, санiтарно-гiгiенiчних, протипожежних норм, технiки безпеки
затверджуе посадовi iнструкцii та iнструкцii з охорони працi;

розробляе та подае на затвердження департаменту освiти
облдержадмiнiстрацiт структуру та штатний розпис В межах кошторисних
призначень та вiдповiдно до вимог дiючого законодавства;

вживае заходiв щодо матерiального заохочення працiвникiв або
накJIаденн,I стягнень у ptBl невиконаннrI ними службових обов'язкiв вiдповiдно
до дiючого законодавства;

розпоряджаеться коштами i майном Центру у встановленому
законодавством порядку;

видае у межах своеi компетенцii накази та контролюе ik виконаннrI;
забезпечуе виконання кошторису доходiв та видаткiв, не допускаючи

неефективного та нецiльового використання бюджетних коштiв;
дiе без довiреностi вiд iMeHi Центру, укJIадае договори з юридиrlними та

фiзичнимИ особами, видае довiреностi, представJUIе Ц."rр в ycix
пiдприемствах, установах, органiзацiях, державних органах, op.u"ui мiсцевого
самоврядування.

4.4. ТРУДОВИй колектив Центру скJIадають yci |ромадяни, якi своею
працею беруть rrасть в його дiяльностi на пiдставi трудових договорiв, Що
реryлюють трудовi вiдносини працiвника з I-{eHTpoM згiдно з вимогами чинного
законодавства УкраiЪи.

Трудовi вiдносини з найнятими робiтниками, зокрема, питання робочого
часу та вiдпочинlсу, оплати та охорони працi, гарантiй та компенсацiй,
реryлюються колективним договором, законодавством Украiни в межах
затверджених кошторисiв.

4.5. OcHoBHi права та обов'язки працiвникiв Центру закрiпленi правилами
внутрiшнього трудового розпорядку, який погоджуеться з профсгliлковим
KoMiTeToM L{eHTpy

. 4.6. Право укJIадення колективного договору
надаеться директору Центру.

вlд iMeHi Засновника

забезпечуе

умови для

i науки

4.7. .Щля роботи в I-{eHTpi можуть залучатись також iншi спецiалiсти
(педагогiчнi, медичнi працiвники,
умовах погодинноI оплати працi або

представники громадських об'еднань) на
на |ромадських засадах, волонтери.
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4.8. L{eHTp спiвпрацюе з органами управлiння освiти, охорони здоров'я,
органами соцiального захисту населення, службами у справах дiтей, iншими
державними i недержавними органiзацiями, у тому числi громадськими, що
опiкуються питаннями дiтей.

5. прАвА тА оБов,язки цЕнтру
5.1. Щентр мае право:
визначати змiст своет дiяльностi з урахуванням державних норм i

стандартiв;
проводити науково-дослiдну, експериментЕLльну, пошукову робоry;
погоджувати та затверджувати програми соцiально-психологiчноi

просвiти, корекцii, розвитку rlасникiв навчально-виховного процесу;
рецензуВати та узгоджуВати докУментИ з питанЬ прогнозуванIUI розвиткупсихологiчноi служби, навчання та виховання учнiв у lrч"r*ьних закJIадах

освiти;
одержувати у встановленому порядку вiд мiсцевих центрiв практичноi

психологii i соцiальноТ роботи, методиrlних с.гryжб, управлiнь 1вiддiлiв) освiти
райдержадмiнiстрацiй i мiських рад, практичних психологiв i соЙалlьних
педагогiв навчЕlльних закладiв освiти Bcix форм власностi, консультантiв
психолого-медико-педагогiчних консультацiй, вчителiв-логопедiв необхiднi
матерiали для виконаннrI своiх завдань;

надавати навчЕtльно-методичну i практичну допомоry, проводити
експериМентzrльнУ та експертнУ дiяльнiсТь з метою вивченнrI досвiду роботипсихологiчноi служби, мiських файонних) психолого-медико-педагогiчних
консультацiй та вчителiв-логопедiв;

стимулЮватИ розробкИ у гапузi практичноi психологii i соцiагlьноТ роботи;
здiйснювати необхiднi заходи для об'ективноi оцiнки стану навчання,

пiдготовки, перепiдГотовки, пiдвищення квалiфiкацii, атестацii Ърацiвникiв
психологiчних служб, консультантiв психолого-медико-педагогiчних
консультацiй, вчителiв-логопедiв ;

органiзовувати пiдвищення квалiфiкацii та стажування психологiв i
соцiальних педагогiв, консультантiв психолого-медико-педагогiчних
консультацiй вчителiв -логопедiв областi;

проводити науково-практичнi конференцii i семiнари з теоретичних та
практичних питань психологii i соцiальноi роботи;

з€lлу{атИ за згодоЮ висококВапiфiкованих психологiв, викладачiв,
науковцiв, працiвникiв MiHicTepcTB i вiдомств, якi працюють з дiтьми та
молоддю, до спiвпрацi з Щентром у рiзних напрямках роботи (за згодою ix
керlвникiв);

надаватИ психолоГiчнi, педагогiчнi консультацiiдля дiтей, педагогiчних
працiвникiв, батькiв та рiзних категорiй населення;

проводиТи експеРтизУ психологiчного i соцiологiчного iнструментарiю,
що застОсовуеться в навчЕrпьниХ закладах MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiдповiдно до законодавства;
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проводити додаткову психолого-медико-педагогiчну та консультативЕу
роботу у спецiальних закладах з дiтьми, якi мають психофiзичнi вади; ,

проводити дlагностико-консультативну роботу за профiлем вiдповiдно до
укJIадених договорiв, KoHTpaKTiB ;

вживати заходiв щодо розвитку Центру;
обирати форми пiдвищення квалliфiкацii;
здiйснювати спiвробiтництво з вищими навч€lльними закладами, зоцрема

iнстиryтами пiслядипломноi педагогiчноi освiти, управлiннями (вiддiлами)
ОСВiТИ РаЙД(еРЖаДМiНiСТРаЦiй i мiських рад, психолого-медико_педагогiчною
службою системи освiти у взаемодiт з дошкiльними, загальноосвiтнiми
навчЕtльними закJIадами, |ромадськими та iншими органiзацiями.

5.2. Обов'язки Щентру:
забезпечувати проведення на високому

дlагностико_консультативних робiт за профiлем
договорiв, KoHTpaKTiB;

здiйснюВати органiзацiйнi, коордиНуючi та навчzlльно-меТодичнi функцiiв галузi практичноi психологii i соцiальноi роботи системи освiти в облаЙ;
. органiзовувати обстеження, облiк, систематизацiю та аналiз кiлькостi

дiтей BiKoM до 18 poKiB, якi потребують корекцii фiзичного та (або) розумового
розвитку, починаючи з раннього BiKy, за освiтнiми потребами з урахуваннямвидiв порушень з метою створення напежних умов для доступу та здобуття
ними якiсноТ освiти;

вести бухгалтерський облiк в порядку, встановленому чинним
законодавством.

б. мАЙно, мАтЕрIАльно - TEXHIIIHA БАзА тА ФIнАнсово -ГОСПОДАРСЬКА ДШЛЬНIСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Матерiально-технiчна база L{eHTpy вкJIючае будiвлi, споруди, землю,
комунiкацii, обладнання, транспортнi засоби, iншi матерiалЙ цiнностi,
BapTicTb яких вiдображено у його балансi.

6.2. МаЙно ЦенТру е спiльною власнiстю територiальних цромад сiл,
селищ, MicT, що знаходиться в управлiннi обласнЪi рЬ", i .u*iirrne"o за
ЩентроМ на правi оператиВногО управлiння. .Щане п,tчt"о не може бути
вилr{еним у Щентра, якщо iнше не передбачено законодавством.

здiйснюючи право оперативного управлiння, Центр вiдповiдно дочинного законодавства володiе, користуеться i розпоряджаеться наданим йому
майном.

, 6,3. ЦентР вiдповiднО дО чинногО законодавства може володiти,
користуватися землею, iншими природними ресурсами i несе вiдповiдальнiсть
за дотриманням вимог та норм з ix охорони.

piBHi науково-методичних,
вiдповiдно до укJIадених

6.4. Щентру надаеться окреме примiщення для
консультативноi, розвив€rльноТ i корекцiйноi роботи.

проведення дiагностичноТ,
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б,5, ЗбиТки, завданi [{eHTpy внаслiдок порУшеннЯ його майнових правiншими юридичними та фiзичними особами, 
"iдЙ*одо;й;;;; в установленомузаконодавством порядку.

б,б, Фiнансово - господарська дiяльнiсть Центру здiйснюеться на ocHoBiкошторисУ доходiв та видаткiв' який скJIадаеться та затвердЖуеться в
установленому порядку.

6.7. !дерелом формування майна та кошторису Щентру е:кошти обласною бюджету;
власнi надходЖенЕЯ Центру' В томУ числi вiД платИ за послуги, щонадаються центром згiдно iз законодавством, благодiйнi внески, Iранти тадарунки;
i_ншi джерела, не забороненi законодавством Украiни.
6.8. Вiдчуженнrl майна та надання його в оренду юридичним та фiзичнимособам здiйснюеться У порядку, встановленому обласною радою. Щентр маеправо списувати майно з бапансу в порядку, встановленому о6rrч."оr рад9ю.б,9, Порядок веденшI дiловодст"ч i Оу*г€lJIтерського облiку в Щентрiвизначаеться чинним законодавством Украihи.
6,10,ВилrIенн,I (викуп), добровiлЪна вiдмова вiд права користуваннrIземельною дiлянкою, на якiй розташовано Центр, здiйснйетi." .u погодженнямз обласною радою.

7. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО

7.1. Щентр мае право укJIадати угоди i договори про спiвробiтництво,встановЛюватИ прямi зв'язки з вiдповiдними центрами, навч€UIьними закJIадами,науковйМи устанОв€lми, пiдприеМствами, органiзацiямп, вiдомствЕlми, фондами,товариствами, окремими громадянами як fia територii Украihи, ,u* i за iiмежами.
7,2, Щентр мае право налагоджувати прямi мiжнароднi зв'язки на ocHoBiсамостiйно УкJIадеЕих УгоД про обмiн працiвниками, проводити увстановленомУ порядкУ спiльнi заходи (конфЬренцii, ..ri"up";, а' такожвступати до мiжнародних органiзацiй вiдповiд"о до чинного законодавства.

8. ПРИПИНЕННЯ ДШЛЬНОСТI ЦЕНТРУ
8,1, Припинення дiяЛьностi ЦентрУ здiйснюеться шляхом реорганiзацii(злиття, приеднання, подi.гry, перетвор.""") або лiквiдацii.
реорганiзацiя або лiквiдацiя Центру здiйснюетъся:
за рiшенням обласноI ради;
на пiдставi рiшення господарського суду.
8,2, Лiквiдацiя [{eHTpy проводиться лiквiдацiйною комiсiею, створеноюобласною радою або у.rо""о"аженим нею органом, а у випадках лiквiдацii за

рiшенням господарського суду - лiквiдацiйною комiсiею, призначеною судом.
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8,3' Лiквiдацiйна комiсiя оцiнюе нЕцвне майно Центру, виrtвляе iTДебiТОРiВ Та КРеДИТОРiВ i Розраховуеться з ними, скJIадае лiквiдацiйний бапанс iпредставJuIе його на затвердження обласнiй рчдi, ";;;;. заходiв щодостягнення дебiторськоi заборгованостi.

.-,-- __^1', 
У разi лiквiдацii Центру його активи повиннi бути переданi однiй абокlльком неприбугковим органiзацiям вiдповiдного Виду, або зарахованi додоходУ бюджетУ, якщО iнше не переДбачено законом, що реryлюе дiялънiстьвiдповiдноi неприбутковоi органiзацii.

л_:*___1_|_ 
При реорганiзацii або лiквiдацii Щентру працiвникам, якiзвlльняються або переводяться, гарантуетъся дотриманшI ix прав та iHTepeciBвiдповiдно до законодавства Укра.r.ни ,rро .rрй.

8,б, Центр ввzDкаеться лiквiдованим-з дати внесення вiдповiдного з€lписупро його припинення до единого державного реестру юридичних осiб тьфiзичних осiб-пiдприемцiв.

9, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМIН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

Ю.I.Соловйов

Н.е.Россохд

9, t, Змiни та доповнення до цъого Стаryту вносяться в порядку,встановленому для його затвердження.
9,2, Bci змiни та доповненнrI до цього Статуту е його невiд'емноючастиною та набувають чинностi з моменту iх державноТ реестрацii.

статут розроблено департаментом освiти i науки облдержадмiнiстрацii.

{иректор департаменту освiти i науки
облдержадмiнiстрацii
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