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1.Загальні положення 

 

1.1. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН 

«_______________ АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ 

ОБОРОНІ УКРАЇНИ» (далі –  автомобільна школа) є закладом професійної 

(професійно-технічної) освіти Громадської організації  «Товариство сприяння 

обороні України (ТСО України)» першого атестаційного рівня, що забезпечує 

реалізацію потреб громадян у професійній (професійно-технічній) освіті, 

оволодінні робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією 

відповідно до їх інтересів, здібностей, стану здоров’я та є унітарним 

підприємством з організаційно-правовою формою – підприємство об’єднання 

громадян. 

Повне найменування українською мовою:  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«_____________________ АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ТОВАРИСТВА 

СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ». 

 Скорочене найменування українською мовою:НЗ «________________ 

АШТСО УКРАЇНИ». 

1.2. Засновником автомобільної школи є _______________ обласна 

організація Товариства сприяння обороні України (надалі по тексту - 

Засновник), ідентифікаційний код (Код ЄДРПОУ) _______________________. 

Засновник виконує свої повноваження у межах встановлених даним 

Статутом, Статутом Засновника та Статутом Громадської організації 

«Товариство сприяння обороні України (ТСО України)» (код ЄДРПОУ 

00014611) (надалі по тексту – ГО «ТСО України»). 

1.3. Навчальний заклад ___________ АШ ТСО УКРАЇНИ є 

правонаступником: _________________________________________________. 

1.4. Місцезнаходження  автомобільної школи:  

Україна, __________________________________. 

1.5. Головним завданням автомобільної школи є забезпечення права 

громадян України на професійне навчання відповідно до їх покликань, 

інтересів, здібностей з метою задоволення потреб економіки країни у 

кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках. 

До основних повноважень і напрямів діяльності  автомобільної школи 

належить: 

а) підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних 

засобів; 

б) організація освітнього процесу, обрання форм та методів навчання; 

в) освітня, методична, фінансово-господарська та виробничо-комерційна 

діяльність; 

г) розробка освітніх програм (навчальних планів) з професій на основі 

освітніх стандартів (типових освітніх програм), визначення регіонального 

компоненту змісту професійної (професійно-технічної) освіти, які 

затверджуються в установленому порядку; 

ґ) формування разом з регіональними військовими комісаріатами, 

командирами військових частин планів  прийому до закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти відповідно до переліку військово-технічних 

спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці за такими 

спеціальностями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України;  
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д) атестація педагогічних працівників; 

е) організація стажування педагогічних працівників на підприємствах, в 

установах, організаціях; 

є) здійснення професійного навчання населення, у тому числі професійна 

підготовка призовників і військовослужбовців, які проходять  службу за 

контрактом та резервістів з військово-технічних спеціальностей (професій); 

ж) організація виробничого навчання здобувачів освіти на виробництві та у 

сфері послуг; 

з)  забезпечення заходів з охорони праці здобувачів освіти, працівників;  

и) матеріально-технічне забезпечення  освітнього процесу; 

і) забезпечення належної якості професійного навчання та виховання 

здобувачів освіти, в тому числі національно-патріотичного виховання з метою 

формування у них постійної готовності до захисту України, високої моралі, 

національної свідомості; 

ї) розвиток і популяризація технічних і прикладних видів спорту, 

організація та участь у змаганнях, проведення спортивно-масових заходів, у 

тому числі платних. Підготовка спортсменів, тренерів та суддів з технічних і 

прикладних видів спорту; 

й) діяльність у сфері фізичної культури і спорту; 

к) організація фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів;  

л) надання послуг з ремонту (обслуговуванню) техніки, виготовлення, 

оснащення і прокату спортивного інвентарю, зброї тощо; 

м) оптова та роздрібна торгівля; 

н) ведення господарської та комерційної діяльності, в тому числі, але не 

виключно: 

- реалізація своїх послуг і робіт, передрейсових медичних послуг, а також 

ремонту (обслуговування) техніки, виготовлення, оснащення і прокату 

спортивного інвентаря, зброї і таке інше; 

- надання послуг автотранспортом по перевезенню вантажів та пасажирів; 

- надання послуг з оренди вільних приміщень, транспортних засобів, 

автодрому, гаражів і відкритих стоянок для виробничо-комерційної діяльності 

та паркування автотранспортних засобів юридичним та фізичним особам; 

- утворення, в установленому порядку, разом з іншими  закладами освіти, 

підприємствами, організаціями навчально-виробничих комплексів, входження  

до асоціацій, об’єднань та інших юридичних осіб; 

- зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства 

України; 

- використання на умовах оренди земельних ділянок різного цільового 

призначення, іншого майна; 

- розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази, створення філій, 

торгових майданчиків, магазинів, майстерень по наданню послуг населенню; 

- інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України 

та не перешкоджають здійсненню навчального процесу та узгоджені з 

Засновником. 

1.6. Автомобільна школа у своїй діяльності керується Конституцією 

України,Указами Президента України, Законами України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», актами Кабінету Міністрів України,Статутом 

Громадської організації «Товариство сприяння обороні України (ТСО 
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України)», рішеннями керівних органів ГО «ТСО України»,Статутом та 

рішенням керівних органів Засновника, іншими нормативно-правовими актами, 

а також цим Статутом. 

1.7. Статут автомобільної школи розроблено відповідно до вимог 

законодавчих і нормативно-правових актів України, зазначених у пункті 1.6 

розділу 1 цього Статуту і відповідно до Цивільного кодексу України, 

Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового  

кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів 

законодавства. 

Засновник здійснює контроль за дотриманням вимог Статуту та приймає 

відповідні рішення в разі їх порушень. 

1.8.Трудовий розпорядок в автомобільній школі визначається правилами 

внутрішнього розпорядку, розробленими відповідно до законодавства та 

затвердженими в установленому порядку. 

 

2. Цивільна правоздатність 

 
2.1. Цивільні права та обов’язки автомобільної школи виникають з 

моменту її створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань запису про її припинення.  

2.2. Автомобільна школа є юридичною особою, має самостійний баланс, 

рахунки в банках, штамп, печатку із зображенням емблеми ГО «ТСО України» і 

своїм найменуванням. Автомобільна школа має право використовувати 

зареєстровану символіку ГО «ТСО України». 

2.3. Автомобільна школа несе відповідальність перед особою, державою, 

суспільством за виконання функцій і завдань, що покладені на неї. 

2.4. Автомобільна школа не відповідає по зобов’язанням Засновника, а 

Засновник не відповідає по зобов’язаннях автошколи. 

2.5. Автомобільна школа здійснює освітню діяльність у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти, пов'язану з підготовкою кваліфікованих 

робітників та наданням інших освітніх послуг, після отримання ліцензії.  

Ліцензія на провадження освітньої діяльності закладів освіти видається на 

підставі виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти. 

Автомобільна школа проводить підготовку, перепідготовку та 

підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідно до сертифікату 

про державну акредитацію закладів, виданого сервісним центром МВС 

України. 

2.6. Автомобільна школа забезпечує на веб-сайті відкритий доступ до 

документів та інформації, визначених законодавством, а саме до: статуту, 

ліцензії на впровадження освітньої діяльності, сертифікатів про акредитацію, 

інформації про кадровий склад, інше. 

 

3. Освітній  процес 

 
3.1. Освітній  процес в автомобільній школі – це система організаційно-

педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію 
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змісту і завдань ступеневої професійної(професійно-технічної) освіти 

відповідно до державних стандартів. 

Освітній процес в автомобільній школі ґрунтується на принципах 

гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності 

від політичних, громадських, релігійних об'єднань, на спільній діяльності 

педагогічних працівників, здобувачів освіти, батьків, колективів підприємств, 

установ та організацій і може включати загально-технічну, професійно-

теоретичну, професійно-практичну, фізичну підготовку, а також виховну роботу 

зі здобувачами освіти. 

3.2. Освітній процес в автомобільній школі здійснюється відповідно до 

Положення про ступеневу професійно-технічну освіту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 1999 року № 956, Порядку 

надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-

технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 1999 року 

№ 922, Положення про організацію навчально-виробничого процесу у 

професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30 травня 2006 року № 419 та зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 року за № 711/12585, Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах Товариства сприяння обороні України, затвердженого бюро 

Центрального комітету Товариства сприяння обороні України від 28 листопада 

2006 року протокол № 7 та інших нормативно-правових актів. 

3.3. Професійне (професійно-технічне) навчання, перепідготовка і 

підвищення кваліфікації осіб за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«кваліфікований робітник» здійснюється за професіями, визначеними 

автомобільною школою згідно з Державним переліком професій з підготовки 

кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року 

№ 1117, Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор 

професій», відповідно до отриманих ліцензій для провадження діяльності з 

надання освітніх послуг. 

Підготовка курсантів здійснюється за переліком військово-технічних 

спеціальностей і кількості призовників, які підлягають підготовці за такими 

спеціальностями,  що затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів здійснюється за категоріями згідно отриманого 

сертифікату про державну акредитацію закладу у відповідності до «Порядку 

державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і 

підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх 

спеціалістів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 

травня 2009 р. N 490, «Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації водіїв транспортних засобів», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20травня 2009 р. N 487 та Інструкцій «Про Порядок 

організації роботи територіальних органів з надання сервісних послуг 

Міністерства внутрішніх справ України щодо державної акредитації закладів, які 

проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів», «Про Порядок організації та 
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контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв 

транспортних засобів», «Про Порядок приймання іспитів для отримання права 

керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія», затверджених 

наказ Міністерства Внутрішніх Справ України від 07.12.2009  № 515. 

3.4. Зміст освітнього процесу та термін навчання в автомобільній школі  

визначаються  освітніми програмами  (навчальними планами), які розроблені 

автомобільною школою спільно з суб’єктами господарювання – замовниками 

робітничих кадрів на основі типових навчальних планів і програм, а також, 

відповідно до вимог Державного стандарту професійно-технічної освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 року 

№ 1135.  

Зміст та термін підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

водіїв транспортних засобів визначаються робочими програмами і планами,які 

розроблені автомобільною школою та затверджуються територіальним органом з 

надання сервісних послуг МВС за місцезнаходженням навчального закладу на 

основі типової Програми та типових тематичних планів, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 229. 

3.5. Здобуття професійної (професійно-технічної) освіти в автомобільній 

школі здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, 

дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від 

виробництва та за індивідуальними навчальними планами. 

Автомобільна школа самостійно обирає форми та методи організації 

освітнього процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ 

педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання здобувачів 

освіти. 

3.6. Прийом громадян на навчання до автомобільної школи здійснюється за 

направленнями військових комісаріатів, військових частин щодо підготовки з 

військово-технічних спеціальностей та/або договорами з юридичними і 

фізичними особами в межах ліцензованого обсягу, згідно з правилами прийому, 

розробленими  автомобільною школою на основі Типових правил прийому до  

професійно-технічних навчальних закладів України,затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за 

№ 823/23355,відповідно до вимог державного замовлення та/або регіонального 

замовлення на підготовку робітничих кадрів та договорів із юридичними і 

фізичними особами в межах ліцензованого обсягу. 

3.7. Навчальний рік в автомобільній школі розпочинається, як правило,          

01 вересня і завершується в терміни, встановлені робочими навчальними 

планами. 

Для деяких категорій  здобувачів освіти, а також під час організації 

перепідготовки робітників і підвищення їх кваліфікації, підготовки водіїв 

заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних груп, або 

в терміни, погоджені із замовниками кадрів. 

3.8. Навчальний час здобувача освіти визначається обліковими одиницями 

часу, передбаченого для виконання освітніх програм професійної (професійно-

технічної) освіти. 

Обліковими одиницями навчального часу є: 

- академічна година тривалістю 45 хвилин; 
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- 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 (робочий) час здобувача освіти в період проходження 

виробничої та передвипускної практики встановлюється в залежності від 

режиму роботи підприємства, установи, організації згідно із законодавством 

України. 

3.9. Навчальні групи в автомобільній школі комплектуються чисельністю 

відповідно до чинного законодавства.  

3.10. Визначення навчальних досягнень здобувачів освіти  автомобільної 

школи здійснюється за встановленими критеріями 12-бальної шкали 

оцінювання навчальних досягнень учнів, слухачів у закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти та заносяться до журналів теоретичного і 

виробничого навчання. Відвідування занять в автомобільній школі здобувачами 

освіти є обов’язковим. 

3.11. Перелік форм контролю знань, умінь і навичок здобувачів освіти та 

критерії їх кваліфікаційної атестації встановлюються робочими навчальними 

планами. 

3.12. Навчання в автомобільній школі завершується державною 

кваліфікаційною атестацією. Державна кваліфікаційна атестація та присвоєння 

кваліфікації здійснюється відповідно до Положення про порядок 

кваліфікаційної  атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають 

професійно-технічну освіту, затвердженого наказом Міністерства праці та 

соціальної політики України і Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 

року № 201/469 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 березня 

1999 року за № 124/3417 і відповідно до Положення про ступеневу професійно-

технічну освіту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 

червня 1999 року  № 956. 

До складання державної кваліфікаційної атестації допускаються здобувачі 

освіти, які закінчили повний курс навчання і мають навчальні досягнення не 

нижче 4 балів з професійно-практичної підготовки та усіх навчальних 

предметів, що входять у додаток до свідоцтва кваліфікованого робітника та 

зразкову або задовільну поведінку. 

3.13. Особам, які виконали вимоги державної кваліфікаційної атестації 

після завершення навчання присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень 

«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідної кваліфікації (розряду, 

класу, категорії, групи) та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) 

робітничої кваліфікації державного зразка. 

3.14. Випускникам, які здобули професії, пов’язані з виконанням роботи з 

підвищеною небезпекою праці,що перебувають під наглядом спеціально 

уповноважених державних органів, разом з документом про  освіту видається 

посвідчення на право виконання цих робіт. 

3.15.Методичне забезпечення освітнього процесу в автомобільній школі 

здійснює методична служба, яка включає педагогічну раду, предметні, 

методичні комісії та інші об’єднання педагогічних працівників. 
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3.16. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації водіїв 

транспортних засобів завершується іспитами у навчальному закладі, до 

складання яких допускаються особи, що закінчили навчання за відповідними 

робочими програмами і планами, а результати оформляються протоколом. На 

підставі протоколу іспитів особі видається свідоцтво про закінчення закладу з 

підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв за зразком, 

наведеним у додатку до Положення про порядок видачі посвідчень водія та 

допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  від 08.05.93 N 340. 

Для відкриття нижчих категорій водій повинен закінчити у навчальному 

закладі 20-годинний курс навчання керування відповідним транспортним 

засобом, після чого йому видається довідка про проходження 20-годинного 

курсу навчання керування за зразком, наведеним у додатку 2 до Інструкції про 

порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та 

підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженої наказом 

Міністерства Внутрішніх Справ України від 07.12.2009  № 515. 

3.17. Мова навчання в автомобільній школі визначається відповідно до 

вимог Конституції України, законодавства України про мови. 

 

4. Статус здобувачів освіти автомобільної школи 

 
4.1. Слухачі автомобільної школи – це особи, зараховані до закладу 

професійної (професійно-технічної) освіти  на навчання за програмами курсової 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також учні  закладів 

освіти, які проходять допрофесійну підготовку. 

Курсанти автомобільної школи – це призовники направлені військовими 

комісаріатами та військовими частинами на навчання за військово-технічними 

спеціальностями. 

4.2. Права і обов’язки здобувачів освіти автомобільної школи 

визначаються законодавством України та цим Статутом. 

4.3. Здобувачі освіти автомобільної школи мають право на : 

а) належні умови навчання за обраною професією; 

б) навчання професії за індивідуальною програмою; 

в) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, 

побутовою, оздоровчою базами  автомобільної школи; 

г) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного 

освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до 

укладеного з автомобільною школою договору у тому числі і на платній 

контрактній основі; 

ґ) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у 

тому числі за кордон; 

д) особисту або через своїх представників участь у громадському 

самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення освітнього 

процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, побуту тощо; 

е) участь у громадських об’єднаннях; 

є) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; 
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ж) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 

насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права 

або принижують їх честь та гідність. 

4.4. Здобувачі освіти автомобільної школи зобов’язані: 

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм; 

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, 

умінь, навичок; 

в) систематично і досконало оволодівати знаннями, практичними 

навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та 

громадянський рівень; 

г) відвідувати заняття, у тому числі й за індивідуальним графіком; 

ґ) дотримуватись вимог даного Статуту, правил внутрішнього розпорядку 

автомобільної школи; 

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги 

нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних 

підприємств, установ, організацій; 

е) дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки під час  

практичного навчання і виробничої практики; 

є) дбайливо ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що 

використовуються в освітньому процесі. 

4.6. Збитки, що заподіяні слухачами здобувачами освіти автомобільної 

школи підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або 

за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства. 

4.7. За невиконання обов’язків і систематичне порушення даного Статуту, 

правил внутрішнього розпорядку автомобільної школи, низький рівень 

навчальних досягнень до здобувачів освіти застосовуються такі заходи впливу, 

як попередження, відрахування  із автомобільної школи без повернення коштів 

за навчання. 

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування із 

автомобільної школи визначається цим Статутом та правилами внутрішнього 

розпорядку. 

4.8. Здобувач освіти може бути відрахований з  автомобільної школи за: 

а) власним бажанням; 

б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну поведінку; 

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; 

г) вироком суду, що набрав чинності; 

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього 

розпорядку автомобільної школи; 

д) станом здоров’я; 

е) не сплату коштів за навчання у повному обсязі.  

4.9. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні 

професією, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення 

застосовуються форми морального та матеріального заохочення здобувачів 

освіти: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, 

занесення на дошку пошани.  
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5. Педагогічні працівники автомобільної школи 

 

5.1. Перелік посад педагогічних працівників автомобільної школи, їх 

права, обов'язки, відповідальність та соціальні гарантії визначаються 

Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами 

України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положенням про 

професійно-технічний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 1998 року № 1240, та іншими нормативно-

правовими актами.  

5.2. Педагогічною діяльністю в автомобільній школі займаються особи, які 

мають відповідну професійну освіту та професійно-педагогічну підготовку, 

моральні якості і фізичний стан яких дає змогу виконувати обов'язки 

педагогічного працівника. До педагогічних відносяться працівники, визначені 

законодавством. 

На посади педагогічних працівників автомобільної школи можуть 

призначатися фахівці виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і 

здобули відповідну професійно-педагогічну підготовку. 

Вимоги до педагогічних працівників автомобільної школи визначаються 

кваліфікаційними характеристиками, що затверджуються в установленому 

порядку. 

На посади педагогічних працівників можуть бути призначені фахівці 

виробництва, сфери послуг, які мають вищу освіту і в подальшому здобувають 

відповідну психолого-педагогічну підготовку. Статус педагогічного працівника 

такі фахівці отримують після здобуття відповідної психолого-педагогічної 

підготовки. 

5.3. Для визначення відповідності педагогічного працівника автомобільної 

школи займаній посаді, рівня його кваліфікації проводиться атестація. 

Періодичність обов'язкової атестації та порядок її проведення встановлюються 

Міністерством освіти і науки України. 

Рішення атестаційної комісії є підставою для присвоєння педагогічному 

працівникові відповідної категорії або звільнення його з роботи в порядку, 

передбаченому законодавством.  

5.4. Педагогічні працівники  автомобільної школи мають право на: 

а) належні умови та оплату праці відповідно до її кількості та якості, 

кінцевих результатів та законодавства України; 

б) отримання пільг, передбачених чинним законодавством України; 

в) користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, 

побутовою та оздоровчою базою  закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти відповідно до його призначення; 

г) підвищення кваліфікації та перепідготовку; 

ґ) захист професійної честі та гідності; 

д) участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань 

діяльності автомобільної школи та внесення пропозицій адміністрації  закладу 

освіти; 

е) захист персональних даних. 

5.5. Працівники автомобільної школи зобов’язані: 

а) постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру; 
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б) особистим прикладом утверджувати повагу до принципів 

загальнолюдської моралі; 

в) сприяти зростанню престижу автомобільної школи; 

г) дбайливо ставитись до майна автомобільної школи; 

ґ) дотримуватись вимог охорони праці та виробничої санітарії; 

д) на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність, 

забезпечувати умови для виконання здобувачами освіти навчальних планів і 

програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвитку здібностей 

здобувачів освіти; 

е) додержуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність здобувача 

освіти; 

є) виконувати вимоги Статуту та правила внутрішнього розпорядку. 

5.6. Педагогічні працівники автомобільної школи несуть матеріальну, 

дисциплінарну, адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України. 
 

6.Управління автомобільною школою 

 
6.1. Управління навчальним закладом здійснює Засновник. Компетенція та 

права Засновника визначаються цим Статутом, Статутом Засновника, Статутом 

ГО «ТСО України» та чинним законодавством України.  

6.2. До виключної  компетенції Засновника належить: 

а) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту  автомобільної школи, 

за попереднім погодженням із Радою Правління ГО «ТСО України»; 

б) визначення та зміна основних напрямків діяльності автомобільної школи 

у порядку, визначеному чинним законодавством у галузі освіти та Статутом ГО 

«ТСО України»; 

в) затвердження річних звітів автомобільної школи; 

г) призначення ревізій та перевірок діяльності автомобільної школи, 

затвердження звітів і висновків ревізора; 

ґ) призначення на посаду та звільнення з посади директора автомобільної 

школи (за попереднім погодженням із ГО «ТСО України»), укладення 

(розірвання) з ним контракту, застосування до нього заходів заохочення і 

накладення стягнень; 

д) прийняття рішення про участь або надання погодження участі 

автомобільної школи у створенні інших юридичних осіб, вступу до 

господарських об’єднань тощо, за попереднім погодженням із Радою Правління 

ГО «ТСО України»; 

е) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності 

посадових осіб автомобільної школи. 

6.3. Рішення з питань визначених п.п. а, б, в, д п. 6.2. розділу 6 даного 

Статуту приймається Радою Правління Засновника, а з питань визначених п.п. г, ґ, 

е – Головою Засновника.  

6.4. Керівництво діяльністю  автомобільної школи здійснює директор, якого 

призначає на посаду Засновник шляхом укладання з ним контракту у 

відповідності із законодавством України та нормативними документами ГО «ТСО 

України» за попереднім погодженням із керівництвом Громадської організації 

«Товариство сприяння обороні України (ТСО України)». Прийом на роботу 
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оформлюється наказом Голови _______________ обласної організації ТСО 

України. 

Контракт з директором  автомобільної школи може бути розірваний на 

підставах, установлених законодавством, а також передбачених у контракті. 

Звільнення директора здійснює Голова ________________ обласної 

організації за попереднім погодженням із к ГО «ТСО України» з підстав 

передбаченим контрактом, трудовим законодавством України. 

Голова обласної організації має право відсторонити директора навчального 

закладу від виконання обов’язків у порядку статті 99 Цивільного кодексу України 

із наступним  повідомленням ГО «ТСО України». 

6.5. Директор автомобільної школи: 

а) організовує освітній процес, забезпечує створення необхідних умов для 

підготовки, перепідготовки та  підвищення кваліфікації робітників; 

б) діє від імені автомобільної школи, представляє її в усіх установах, 

організаціях і підприємствах, відкриває рахунки в банківських установах; 

в) в установленому порядку персонально відповідає за результати 

діяльності автомобільної школи; ефективність використання і збереження 

закріпленого за автомобільною школою майна; 

г) приймає на посади та звільняє з посад працівників автомобільної школи, 

затверджує відповідно до кваліфікаційних характеристик їх посадові обов’язки, 

формує педагогічний колектив; 

ґ) створює необхідні умови для творчості педагогічних працівників 

слухачів (курсантів), використання і впровадження ними прогресивних форм і 

методів навчання, розвитку інноваційної діяльності, проведення педагогічних 

експериментів; 

д) видає, в межах своєї компетенції, накази і розпорядження, заохочує 

працівників, здобувачів освіти та застосовує до них передбачені 

законодавством стягнення; 

е) розробляє, структуру, штатний розпис та чисельність працівників 

автомобільної школи і погоджує його із Засновником; 

є) встановлює премії, доплати і надбавки до посадових окладів і ставок 

заробітної плати працівників  за конкретні результати праці; 

ж) забезпечує безпечні і нешкідливі умови навчання, праці і виховання; 

з) щоквартально звітує про результати роботи перед Засновником; 

и) має право укладати угоди з підприємствами, юридичними та фізичними 

особами на оренду приміщення, обладнання, транспорту в порядку, 

встановленому законодавством України, Статутом і відповідними 

Положеннями Громадської організації «Товариство сприяння обороні 

України (ТСО України)»; 

і) має право без погодження із засновником укладати угоди з 

підприємствами, юридичними та фізичними особами на суму не більше 50 000 

(п’ятдесят тисяч) гривень; 

ї) зобов’язаний підвищувати кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять 

років; 

й) має право укладати інвестиційні угоди, кредитні договори, договори 

іпотеки, застави та будь-які інші угоди із нерухомим та рухомим майном лише  

після отримання попереднього погодження Ради Правління ГО «ТСО України». 

6.6. Директор  автомобільної школи несе відповідальність за: 
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а) дотримання вимог даного Статуту, Статуту Засновника, Статуту та всіх 

нормативних документів Громадської організації «Товариство сприяння 

обороні України (ТСО України)»;  

б) організацію ведення бухгалтерського обліку в  автомобільній школі; 

в) збереження всього майна, яке належить ГО «ТСО України», 

навчальному закладу та знаходиться на балансі автомобільної школи; 

г) повну та своєчасну виплату заробітної плати всім працівникам  

автомобільної школи; 

ґ) повну та своєчасну сплату податків та зборів, передбачених чинним 

законодавством; 

д) за своєчасне підвищення кваліфікації педагогічних  працівників  

автомобільної школи; 

е) за своєчасну та у повному обсязі сплату відрахувань для виконання 

статутних завдань Засновника та ГО «ТСО України» у порядку, встановленому 

Радою Правління ГО «ТСО України». 

6.7. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування  

автомобільної школи є загальні збори трудового колективу, які правомочні 

приймати рішення у межах своїх повноважень за участю не менш як двох 

третин від кількості працівників. Загальні збори трудового колективу 

автомобільної школи скликаються не рідше одного разу на рік. 

6.8. Загальні збори трудового колективу  автомобільної школи 

уповноважені: 

а) вносити пропозиції у визначенні основних напрямків діяльності та 

розвитку автомобільної школи, підвищення якості і ефективності підготовки 

робітничих кадрів, залучення додаткових коштів та зміцнення матеріально-

технічної бази; 

б) обговорювати правила внутрішнього розпорядку та вносити відповідні 

пропозиції; 

в) обирати комісію з трудових спорів; 

г) розглядати та укладати колективний договір(угоду); 

ґ) делегувати своїх представників до складу комісії з питань соціального 

страхування. 

6.9. Рішення загальних зборів трудового колективу  автомобільної школи 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 

присутніх на них. Рішення загальних зборів трудового колективу носить 

дорадчий характер. 

6.10. В  автомобільній школі можуть утворюватися й інші органи 

громадського самоврядування. 

6.11. Наказом директора автомобільної школи створюється педагогічна 

рада, яка розглядає питання організації та здійснення освітнього процесу, 

головою якої є директор. 

6.12. В автомобільній школі забезпечується ведення діловодства в 

установленому порядку, звітність за результатами своєї діяльності, подання у 

визначені органи і встановлені терміни статистичні та інші передбачені 

відомості. 
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7. Майно та кошти 

 

7.1. Майно автомобільної школи є власністю Громадської організації 

«Товариство сприяння обороні України (ТСО України)», вартість якого 

відображається в балансі автомобільної школи.  

Для здійснення діяльності навчального закладу, Власник, ГО «ТСО 

України» може передавати рухоме та нерухоме майно автошколі у 

господарське відання або оперативне управління.  

Автомобільна школа має право володіти, користуватись та розпоряджатись 

рухомим та нерухомим майном у відповідності до нормативних документів ГО 

«ТСО України». 

У навчальному закладі відповідно до Закону України «Про професійну 

(професійно-технічну) освіту» не створюється статутний капітал. 

У зв’язку з відсутністю статутного капіталу на автошколу не можуть 

поширюватись вимоги Податкового кодексу України щодо визначення часток 

засновників у статутному капіталі. 

7.2. Автомобільна школа користується та розпоряджається майном у 

відповідності до законодавства України, даного Статуту, Статуту Засновника, 

Статуту та інших нормативних документів ГО «ТСО України».  

7.3. Джерелами формування майна автомобільної школи  є: 

а) грошові кошти та матеріальні цінності, передані Засновником та ГО 

«ТСО України»; 

б) отримані доходи від надання послуг, виконаних робіт, а також від інших 

видів господарської та комерційної діяльності; 

в) інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України. 

7.4. Автомобільна школа зобов’язана зберігати майно ГО «ТСО України» і 

використовувати його за призначенням відповідно до мети її діяльності. 

7.5. Здійснення будь-яких операцій, з майном, у тому числі відчуження 

нерухомого майна автомобільної школи проводяться відповідно до  чинних 

нормативних документах ГО «ТСО України». 

 

8. Порядок використання коштів автомобільної школи 

 

8.1. Автомобільна школа використовує  кошти, що надходять  від 
здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом на відшкодування 

матеріальних та порівняних до них витрат на надання послуг (виконання 
робіт), що відповідають напрямам діяльності автомобільної школи, на 
виплату заробітної плати, поповнення матеріально-технічної бази, соціальний 
розвиток та матеріальне стимулювання трудового колективу, господарську 

діяльність згідно з діючим законодавством.  
Автомобільна школа використовує кошти відповідно до загального 

кошторису, що затверджується Засновником. 
Автомобільна школа використовує кошти для сплати відрахувань для 

виконання статутних завдань Засновника та ГО «ТСО України» у порядку та 
відповідно до нормативів, встановлених Радою Правління ГО «ТСО України». 

8.2. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх 

послуг встановлюється автомобільною школою у грошовій одиниці України – 

гривні, з урахуванням офіційно визначеного рівня інфляції за попередній 
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календарний рік на підставі затвердженої директором калькуляції собівартості 

послуг. 

Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, може вноситися за весь строк 

навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів та 

надання додаткових освітніх послуг повністю, одноразово або частками 

помісячно. 

8.3. Збитки, завдані автомобільній школі внаслідок порушень його 

майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються  відповідно до чинного законодавства України.  
 

 

9. Порядок звітності, контролю за здійсненням 

фінансово-господарської діяльності автомобільної школи 
 

9.1. Автомобільна школа самостійно здійснює оперативний і 

бухгалтерський облік своєї діяльності, подає статистичну та фінансову 

звітність, подає відомості на вимогу Засновника, ГО «ТСО України» і органів, 

яким законодавство України надає право контролю за відповідними 

напрямками діяльності автомобільної школи. 

9.2. Директор автомобільної школи несе персональну відповідальність за 

використання коштів та достовірність і своєчасність подання фінансової та 

іншої звітності відповідно до діючого законодавства.  

9.3. Відносини автомобільної школи з іншими установами,   організаціями, 

підприємствами і громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі 

договорів та інших форм, що встановлені законодавством. 

9.4. Контроль фінансово-господарської діяльності автомобільної школи 

здійснює його Засновник. Засновник визначає форми контролю за фінансово-

господарською діяльністю.  

9.5. Перевірки фінансово-господарської діяльності мають право проводити 

представники та Контрольно-ревізійна комісія Засновника, представники та/або 

Контрольно-ревізійна комісія Громадської організації «Товариство сприяння 

обороні України (ТСО України)». 

 

 

10. Міжнародне співробітництво 

 
10.1. Автомобільна школа має право укладати договори про 

співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти системи 

освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами, тощо 

відповідно до чинного законодавства України, за обов’язковим погодженням з 

ГО «ТСО України». 

10.2. Автомобільна школа користується податковими, митними та іншими 

пільгами згідно із законодавством України. 
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11. Порядок внесення змін до Статуту автомобільної школи 

 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Засновника 

за попереднім погодженням із Головою ГО «ТСО України» та підлягають 

державній реєстрації у порядку, що встановлений чинним законодавством. 

11.2. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом 

викладення його в новій редакції та затверджуються і погоджуються у тому 

ж порядку, що і сам Статут. 
 

 

12. Порядок ліквідації та реорганізації автомобільної школи 

 

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 

автомобільної школи здійснюється за рішенням Засновника відповідно до 

законодавства України, Статуту Засновника, Статуту ГО «ТСО України» із 

попереднім погодженням із Радою Правління ГО «ТСО України». 

12.2. Під час ліквідації та реорганізації автомобільної школи, працівникам 

та особам, які навчаються, гарантуються додержання їх прав та інтересів 

відповідно до  законодавства України. 

 

 

 

Директор НАВЧАЛЬНОГОЗАКЛАДУ 

ОБЄДНАННЯ  ГРОМАДЯН «______________  
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