
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Про внесення змін до Статуту та затвердження 
Положення про вечірню (змінну) загальноосвітню школу П-ІІІ ступенів, 

Центрів розвитку дитини, професійної та позашкільної освіти 
Броварського навчально-виховного об'єднання 

управління освіти Броварської міської ради 

Відповідно до подання управління освіти від 23.02.2011 року № 218, на 
виконання п. З ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», п.2.21 
Положення про вечірню (змінну) школу, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 04.07.2005 № 397; постанови Кабінету Міністрів України 
від 05.10.09 року № 1124 Про затвердження «Положення про центр розвитку 
дитини», п. 24 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433, зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 року № 769, п. п 
14-15 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 року № 1240, зі змінами, 
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 року № 783, 
керуючись ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісій з питань освіти, науки, культури і 
релігії, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Статуту Броварського навчально-виховного об'єднання 
управління освіти Броварської міської ради : 

пункт 2.2 абзац перший 
Назва по тексту «Центр раннього розвитку «Клуб Малятко» викласти в такій 
редакції: 

«Центр розвитку дитини (далі - Центр)» 
Назва по тексту «Міністерство освіти і науки України» викласти в такій 
редакції: 

«Міністерство освіти і науки,молоді та спорту Украіни». 

2. Затвердити: 

2.1. Положення про вечірню (змінну) загальноосвітню школу ІІ-ІП ступенів 
Броварського навчально-виховного об'єднання управління освіти Броварської 
міської ради (додається); 



2.2. Положення про Центр розвитку дитиниів Броварського навчально-
виховного об'єднання управління освіти Броварської міської ради; (додається); 

2.3. Положення про Центр позашкільної освіти Броварського навчально-
виховного об'єднання управління освіти Броварської міської ради; (додається); 

2.4. Положення про Центр професійної освіти Броварського навчально-
виховного об'єднання управління освіти Броварської міської ради; (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В.Сапожісо 
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споруд, приміщень, устаткування та інвентарю Центру у відповідності до 
укладених угод про матеріальну відповідальність . 

8.10. Збитки, завдані учнями майну Центру відшкодовуються за рахунок їх 
батьків, або осіб, що їх замінюють, відповідно до чинного законодавства. 

9.КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ. 

9.1. Контроль за забезпеченням Центру Державних стандартів рівня 
професійно-технічної' освіти, виконанням - покладених на" нього завдань 
здійснюється відповідно до чинного законодавства " ' г 

9.2. Основною формою контролю за діяльністю Центру е державна 
атестація, яка проводиться у порядку, встановленому Міністерством освіти і 
науки України. 

.9.3. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Центру 
з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і 
періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-
виховної роботи, але не частіше 1 -2 разів на рік. Перевірки з питань, не 
пов'язаних . з навчально-виховною діяльністю, проводяться Броварською 
міською радою відповідно до законодавства. 

Ю.МГЖНАРОДНЕ СПШГОБГГНИЦТВО. 

10.1 .Міжнародне співробітництво та зовнішньоекономічна діяльність 
Центру здійснюються відповідно до вимог Законів України "Про освіту", "Про 
професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", інших 
законодавчих актів України. 

11 СТВОРЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ 

11.1 .Створення, реорганізація, ліквідація Центру здійснюється відповідно до 
Закону України "Про професійно технічну освіту", у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України. 

12.ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ. 

12.1.Внесення змін та доповнень до Положення здійснюється-Броварською 
міською радою у встановленому порядку. 

Міський голова ІВ.Сапожко 



Центр професійної освіти (далі - Центр)є структурним підрозділом 
Броварського навчально-виховного об'єднання управління освіти Броварської 
міської ради (далі - БНВО), заснований на комунальній формі власності 
відповідно до Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", 
"Про професійно технічну освіту", Положенням про професійно-технічний 
навчальний заклад, іншими законодавчими актами України, нормативно-
правовими документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. 

1 НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ. 

1.1.Повне найменування - Центр професійної освіти Броварського 
навчально-виховного об'єднання управління освіти Броварської міської ради; 

1.2. Засновником Центру є Броварська міська рада, належить до комунальної 
власності територіальної громади міста. Центр підпорядкований управлінню 
освіти Броварська міська рада 

1.3.Мова навчання - українська 
1.4.Місце знаходження - Центру професійної освіти Броварського навчально-

виховного об'єднання управління освіти Броварської міської ради: 07400, 
Україна, Київська область, м. Бровари, вул. М.Лагунової, 17 А, тел. 6-13-14 

1.5.Скорочена назва - ЦПО БНВО 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. Центр здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 
центральних органів виконавчої влади, рішень Броварської міської ради, її 
виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, цього положення. 

2.2. Метою діяльності Центру є: 
• задоволення потреб учнів 8-11(12) класів у поглибленні базової трудової 

підготовки; 
• забезпечення реалізації потреб учнів та фізичних осіб в одержанні 

професійно-технічної освіти, оволодінню робітничими професіями, 
спеціальностями, кваліфікацією відповідно до їх інтересів, здібностей, стану, 
здоров'я та у відповідності з державним замовленням кадрів; 

• створення оптимальних умов для духовного, творчого, інтелектуального 
розвитку дітей та підлітків, їх трудового виховання і професійного 
самовизначення;. 

• створення умов для здобуття учнями освіти понад державний освітній 
мінімум; 

• створення умов учням для оволодіння ними практичними уміннями і 
навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, 



винахідницької,, раціоналізаторської діяльності досягнення, .відповідного рівня 
професійної підготовки; 

• оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, 
методів і форм навчання та виховання; . 

• формування в учнів адекватного сприйняття життєвих проблем, розуміння 
освіти як головного засобу досягнення результату особистої праці; 

• формування громадянської позиції власної гідності, готовності до трудової 
діяльності; 

• забезпечення належної якості професійного навчання та виховання. 

З.ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ. 

3.1.Центр здійснює підготовку робітників високого рівня кваліфікації, як 
правило, з числа учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі базової чи 
повної загальної середньої освіти, а також підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації робітників, дорослого населення та безробітних. 

3.2. Відповідно до угод, укладених із загальноосвітніми ,навчальними 
закладами, підприємствами, установами, організаціями, Центр може 
здійснювати, починаючи з 8 класу, допрофесійну та допрофільну підготовку 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також профільну та професійну 
підготовку учнів старшої школи, впроваджувати діяльність щодо розвитку 
здібностей молоді та поглиблення знань з окремих навчальних предметів 
професійного спрямування. 

3.3.Центр, як правило, здійснює ступеневу професійно-технічну освіту з 
одного або декількох напрямів підготовки з робітничих професій 

3.4.Центр розпочинає свою діяльність, пов'язану з підготовкою 
кваліфікованих робітників та наданням інших освітніх послуг, за наявності 
ліцензії на право надання освіти відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня. 

3.5.Центр може мати відділення, філії, навчально-виробничі, навчально -
комерційні, соціально-культурні, спортивно-оздоровчі та інші підрозділи; 
утворювати в установленому порядку разом з іншими юридичними особами 
навчально-виробничі комплекси, входити до асоціацій та інших об'єднань 
юридичних осіб. Створення філій та інших відокремлених , структурних 
підрозділів здійснюється у порядку, встановленому законодавством України. 

3.6. З метою сприяння розвитку навчально-матеріальної та соціально-
побутової бази, забезпечення професійно-практичної підготовки, вирішення 
соціальних та інших питань працівників, учнів, слухачів, Центр може укладати 
відповідні угоди (договори) з підприємствами, установами та організаціями, для 
яких здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. 

3.7. Відповідно до угод, укладених з вищими навчальюіми закладами, а 
також підприємствами, установами, організаціями, Центр може здійснювати 
цільову підготовку учнів, слухачів з наступним їх навчанням у вищих навчальних 
закладах за узгодженими навчальними планами. 



3.8. Центр самостійно розробляє організаційну структуру і погоджує її із 
управлінням освіти Броварської міської ради 

3.9. У Центрі можуть створюватись: 
- ліцейні відділення (групи), що забезпечують здобуття професійно-

технічної освіти з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти; 
- відділення з одного або декількох напрямів професійної підготовки ; 
- відділення підготовки, курсової підготовки перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
- відділи: професійно-технічний, навчально-виробничий, інструктивно-

методичний та інші відповідно профілю навчання; 
- філії; інші відділення та структурні, підрозділи, необхідні для реалізації 

завдань Центру. 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО ПРОЦЕСУ. 

4.1. Навчальний процес у Центрі - це система організаційних, педагогічних, 
методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань 
загальної середньої та ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до 
державних стандартів та вимог. 

4.2. Навчальний процес у Центрі включає загально технічну, професійно-
теоретичну, професійно-практичну, виховну роботу з учнями, слухачами і 
здійснюється згідно з робочими навчальними планами і робочими навчальними 
програмами, розробленими на основі' Типових навчальних планів і Типових 
навчальних програм і затвердженими в установленому порядку, а також з 
урахуванням вимог нормативно-правових та навчально-методичних документів з 
професійно-технічної та загальної середньої освіти. Конкретні терміни навчання 
та зміст навчального процесу безпосередньо визначаються робочими 
навчальними планами та робочими навчальними програмами. 

4.3. Прийом на навчання до Центру здійснюється відповідно до заяв та угод 
з юридичними і фізичними особами. 

4.4. Учні, які мають базову загальну середню освіту, як правило, одночасно з 
набуттям професії здобувають повну загальну середню освіту у Центрі або в 
іншому загальноосвітньому навчальному закладі. 

4.5. Загальноосвітня підготовка учнів здійснюється відповідно до державних 
стандартів загальної середньої освіти з урахуванням профільності навчання та 
специфіки умов набуття робітничої професії. 

Учні, які з певних причин не можуть одночасно з набуттям професії 
здобути повну загальну середню освіту або не мають базової загальної середньої 
освіти, а також ті особи, які потребують соціальної допомоги , і реабілітації, 
можуть здобувати лише робітничу кваліфікацію. 

4.6. Професійно-технічна освіта здійснюється у Центрі за денною, вечірньою 
(змінною) формами навчання з відривом і без відриву від виробництва із 
можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів, 
та при необхідності - за індивідуальними навчальними планами. 

л 



заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або в 
терміни, погоджені із замовниками робітничих кадрів. 

Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються канікули 
загальною тривалістю 11 тижнів, як правило: 2 тижні - у зимовий та 9 - у літній 
періоди. 

4.8. Відволікання учнів, слухачів за рахунок навчального часу на роботу і 
здійснення заходів, не пов'язаних із процесом навчання, забороняється, крім 
випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України. 

4.9. Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями 
часу, передбаченого для виконання робочих навчальних програм професійно-
технічної освіти. Обліковими одиницями навчального часу є : 
- академічна година тривалістю 45 хвилин, з перервами між ними не менше 10 
хв.; 
- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних 
годин; 
- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин; 
- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин ; 
- навчальний семестр, тривалість якого визначається навчальним планом; 
- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів. 

Відвідування занять учнями, слухачами Центру є обов'язковими. 
4.10. Учні, слухачі Центру комплектуються у навчальні групи з теоретичної 

підготовки за професіями чисельністю 1 5 - 2 0 чоловік. Виробниче навчання 
проводиться в групах по 12 - 15 чоловік. У разі організації підготовки, 
перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників та незайнятого населення 
за угодами з юридичними і фізичними особами Центр може за погодженням із 
замовником робітничих кадрів встановлювати чисельність учнів, слухачів у 
навчальних групах нижчу за нормативну. 

4.11. Професійно-технічна освіта учнів та слухачів, підготовка, 
перепідготовка і підвищення кваліфікації робітників, дорослого населення та 
безробітних здійснюється за професіями, згідно з державним переліком 
професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних 
навчальних закладах та державним класифікатором професій ДК003 - 95 
відповідно до отриманих ліцензій. 

4.12. У Центрі може здійснюватися профільна та професійна підготовка 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учні середньої загальноосвітньої 
школи, починаючи з 8 класу, можуть поєднувати здобуття загальної середньої 
освіти з допрофесійною підготовкою у професійному ліцеї. 

4.13. З числа випускників базової загальноосвітньої школи, які пройшли 
допрофесійну підготовку у Центрі, можуть бути сформовані навчальні групи, в 
яких вони за скороченими робочим навчальними планами і скороченими 
робочими навчальними програмами можуть продовжувати навчання для набуття 
відповідної робітничої кваліфікації. 

4.14. У процесі професійно-практичної підготовки та в позаурочний час 
учні та слухачі Центру можуть надавати послуги населенню, виготовляти 
продукцію, товари широкого вжитку, що реалізуються в установленому порядку. 
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4.15. Визначення навчальних досягнень учнів, слухачів Центру 
здійснюється за діючими критеріями 12-бальної шкали оцінювання навчальних 
досягнень учнів, слухачів у загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних 
закладах та заносяться до журналів теоретичного і виробничого навчання. 

4.16. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок учнів, слухачів та 
критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними 
планами. З метою визначення рівня професійної підготовленості учнів, слухачів 
на окремих етапах професійного навчання проводиться кваліфікаційна 
атестація, за наслідками якої може присвоюватися відповідна робітнича 
кваліфікація (розряд, категорія). 

Особи, які з різних причин не завершили повного навчального курсу, але 
за результатами поетапної кваліфікаційної атестації здобули відповідну 
кваліфікацію, мають право на достроковий випуск і одержання свідоцтва про 
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації встановленого зразка. 

4.17. До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються учні, 
слухачі, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не 
нижче 4 балів з усіх навчальних предметів, що входять у додаток до свідоцтва 
кваліфікованого робітника та професійно-практичної підготовки. 

4.18. У Центрі здійснюється ступеневе професійно-технічне навчання учнів, 
слухачів. Кожний ступінь навчання визначається теоретичною та практичною 
завершеністю і підтверджується присвоєнням випускникам робітничої 
кваліфікації згідно з набутими професійними знаннями, уміннями, навичками та 
супроводжується видачею учням, слухачам документа про професійно-технічну 
освіту встановленого зразка. 

4.19. Учням, слухачам Центру, які виконали вимоги державної 
кваліфікаційної атестації після завершення навчання присвоюється кваліфікація 
"кваліфікований робітник" з набутої професії відповідного розряду (категорії, 
класу) та видається свідоцтво на першому ступені професійно-технічної освіти, 
зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

4.20. Особам, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли 
кваліфікаційної атестації, видаються довідки встановленого зразка. 

4.21. Випускникам Центру, які здобули повну загальну середню освіту, 
видається відповідний документ встановленого зразка про повну загальну 
середню освіту. 

За досягнення високих успіхів з предметів загальноосвітньої підготовки 
випускник Центру, який здобув повну загальну середню освіту, може бути 
нагороджений в установленому порядку золотою медаллю "За високі 
досягнення у навчанні" або срібною медаллю "За досягнення у навчанні". 

4.22. Особам, які навчались у групах із здобуттям повної загальної 
середньої освіти, але не завершили повного курсу навчання, видається довідка 
(табель) про навчальні досягнення з загальноосвітніх предметів встановленого 
зразка. 

4.23. Навчально-методичну організацію навчального процесу у Центрі 
здійснює методична служба, яка включає педагогічну та навчально-методичну 
ради, предметні, циклові, методичні комісії та інші об'єднання педагогічних 
працівників. 
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5. ПЕДАГОГИЧНІ ПРАЦІВНИКІ. 

5.1.Перелік посад педагогічних працівників Центру, їх права, обов'язки, 
відповідальність та соціальні гарантії визначаються Законами України "Про 
освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту" та 
іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими документами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та цим положенням 

5.2.Приймає на посади та звільняє з посад працівників директор 
Броварського навчально-виховного об'єднання. 

Педагогічні працівники Центру працевлаигговуються шляхом укладання з 
ними трудової угоди або контракту згідно із законодавством України. 

5.3.Центр може залучати до педагогічної роботи спеціалістів виробництва, 
викладачів вищих навчальних закладів, вчених на умовах сумісництва чи 
погодинної оплати праці у порядку, встановленому законодавством України. 

5.4.Для визначення відповідності педагогічних працівників займаним 
посадам та рівня кваліфікації проводиться їх атестація. Періодичність атестації 
та порядок її проведення встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України. Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння 
педагогічному працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи 
згідно із законодавством України. 

5.5.Вимоги до педагогічного працівника визначаються кваліфікаційною 
характеристикою та посадовими обов'язками, що затверджуються в 
установленому порядку. 

5.6.Педагогічні працівники несуть дисциплінарну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність відповідно до законодавства України. 

6. УЧЕНЬ, СЛУХАЧ ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. 

6.1. Учень, слухач Центру - це особа, яка зарахована до закладу для 
навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації, а також учні загальноосвітніх навчальних закладів, які проходять 
допрофесійну, допрофільну та профільну і професійну підготовку, отримують 
поглиблені знання з окремих предметів професійної підготовки. 

6.2. Права, соціальні гарантії, обов'язки, відповідальність та заохочення 
учня, слухача і випускника Центру визначаються Законами України "Про 
освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про загальну середню освіту", 
Положенням про професійно-технічний навчальний заклад, іншими 
законодавчими актами України, нормативно-правовими документами 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, цим Положенням та 
статутом БНВО. 

7.УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ. 



7.1.Керівництво Центром здійснює директор, який призначається на посаду 
та звільнюється з посади управлінням освіти Броварської міської ради 
відповідно до законодавства України. 

7.2.Повноваження та обов'язки директора Центру визначаються Законом 
України "Про освіту" та іншими законодавчими актами України. 

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
ТА МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНА БАЗА . 

8.1 .Фінансово-господарська діяльність Центру проводиться відповідно до 
законодавства цього положення та статуту БНВО. 

8.2.Фінансово-господарська діяльність Центру професійної освіти БНВО 
здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань, а також за рахунок додаткових 
джерел фінансування, не заборонених діючим законодавством. 

8.3. Додатковими джерелами формування коштів Центру можуть бути: 
• кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку, 

затвердженого Кабінету Міністрів України, та у порядку, встановленому 
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України; , 

• кошти гуманітарної допомоги; 
• добровільні грошові внески (в тому числі батьківські пожертвування, 

спонсорські кошти, благодійні внески), матеріальні цінності підприємств, 
установ, організацій та окремих громадян; 

• інші надходження. 
8.4. Кошти, отримані Центром від надання платних освітніх послуг, 

використовуються для провадження діяльності, передбаченої цим положенням 
та статутом БНВО: 

• кошти підприємств, установ та організацій, що надходять на підставі 
відповідних угод на підготовку спеціалістів; 

• кошти, одержані за виконання творчих, науково-дослідних та інших робіт 
на замовлення підприємств, установ і організацій; 

• доходи від реалізації видавничої продукції, навчальних та наочних 
посібників; 

• кошти, одержані від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого 
майна; 

• кошти від реалізації продукції майстерень, лабораторій, ділянок і цехів по 
випуску продовольчих і непродовольчих товарів, будматеріалів, ремонту 
авто-, мото-, та побутової техніки, транспортного обслуговування, надання 
послуг підприємствам, організаціям і громадянам; 

• добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, 
установ, організацій , іноземних юридичних та фізичних осіб.. 



авто-, мото-, та побутової техніки, транспортного обслуговування, надання 
послуг підприємствам, організаціям і громадянам; 

• добровільні грошові внески і спонсорські пожертвування підприємств, 
установ, організацій, іноземних юридичних та фізичних осіб.. 

8.5. Кошти, що надходять на спецрахунок в результаті надання платних 
послуг та від реалізації товарної продукції навчальних майстерень згідно з 
укладеними угодами можуть бути використані для зміцнення власної 
матеріально-технічної бази та на господарські потреби, розвитку власної мережі 
спортивно-оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз для оздоровлення 
учнівської молоді. 

8.6. Матеріально-технічна база Центру включає приміщення, споруди, 
обладнання, засоби зв'язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме і 
нерухоме майно, що перебуває в його користуванні, планує створення додаткових 
відділень, підрозділів, філій без юридичних осіб з метою розширення мережі 

1 навчально-виробничої 'діяльності та збільшення кількості охоплення учнів 
гуртковою роботою. 

8.7. Для проведення навчально-виховної, виробничої, навчально-
тренувальної та спортивної -оздоровчої роботи Центру надаються в тимчасове 
користування спортивні об'єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно 
або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об'єктів у користування 
визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування відповідно до законодавства. 

8.8. Центр самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи 
максимального задоволення* потреб всіх сфер народного господарства у 
відповідних кадрах. З цією метою для забезпечення підготовки, перепідготовки і 
підвищення кваліфікації робітничих кадрів Центр повинен мати: 

• навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними засобами 
навчання; 

• навчально-виробничі майстерні, дільниці, навчальні господарства, 
полігони (для кожної професії чи групи професій), обладнані необхідною 
навчальною технікою, верстатами, машинами, механізмами, матеріалами, 
інструментом, іншими засобами навчання; 

* • . приміщення, споруди, інвентар, інше, приладдя, необхідні для фізичного 
виховання, секційної роботи. 

/ • бібліотеку, читальний, спортивний та актовий зали, приміщення для 
медичного обслуговування, їдальню, спальні приміщення для проживання 
учасників семінарів, олімпіад, змагань та інші, обладнані відповідно до 
діючих нормативів та санітарних норм. 

• Приміщення і споруди для інженерно-технічного та навчально-
допоміжного персоналу Центру обладнуються та використовуються 
відповідно до вимог законодавства про охорону праці, правил пожежної 
безпеки і санітарно-гігієнічних норм. 

8.9. Працівники Центру, учні, їх батьки, або особи, що їх замінюють, несуть 
у встановленому порядку матеріальну відповідальність за псування будівель, 
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