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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. ХАРКІВСЬКИЙ   ПРИВАТНИЙ   ЛІЦЕЙ   «ПРОФЕСІОНАЛ»   ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ,   далі   ліцей   "Професіонал"   створений   у   формі   товариства   з   обмеженою 

відповідальністю,       шляхом      зміни      назви      ТОВАРИСТВА      З      ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ      "ХАРКІСЬКИЙ     ПРИВАТНИЙ     ЛІЦЕЙ      "ПРОФЕСІОНАЛ", 

зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради   03 серпня 2004 року № 

14801050001000206, та є його правонаступником. 

Ліцей "Професіонал" здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного 

кодексу України, Законів України "Про господарські товариства", "Про освіту", "Про загальну середню 

освіту", Інструкції про організацію та діяльність ліцеїв, Положення про загальноосвітній навчальний 

заклад та даного Статуту. 

1.2. Засновниками ліцею "Професіонал" є фізичні особи, які є власниками ліцею 

"Професіонал" пропорційно їхнім часткам у статутному фонді: 

громадянин України Волок Анатолій Михайлович, паспорт серії МК № 407585 виданий 

ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.03.1997 року; 
громадянка Росії  Кузьменкова Інна Іванівна, паспорт серії 46-01 № 905181 виданий 

Домодєдовським УВС Московської області 05.10.2001 року; 

громадянин України Товажнянський Леонід Леонідович, паспорт серії МН № 394615 виданий 

Київським РВМ м. Харкова 05.09.1997 року; 

громадянка України  Шелудько Ніна Павлівна, паспорт серії ММ № 344174 виданий 

Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області 26.10.1999 року; 

Взаємовідносини ліцею "Професіонал" та засновників будуються на основі даного Статуту. 

1.3. Місцезнаходження (юридична адреса) ліцею "Професіонал": 

61024, м. Харків, вул. Петровського, 22/24, тел. 700-76-97 

1.4. Назва:  

Українською мовою:  

Повна: 

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "ПРОФЕСІОНАЛ" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ; 

Скорочена: 

ЛІЦЕЙ "ПРОФЕСІОНАЛ".  

Російською мовою:  

Повна: 

ХАРЬКОВСКИЙ ЧАСТНЫЙ ЛИЦЕЙ «ПРОФЕССИОНАЛ» ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 

Скорочена: 

ЛИЦЕЙ"ПРОФЕССИОНАЛ" 

Англійською мовою: 

Повна: 

KHARKIV PRIVATE LICEY “PROFESSIONAL” IN THE KHARKIV REGION; 

Скорочена: 

LICEY “PROFESSIONAL”  

1.5. Ліцей   "Професіонал"  набуває  прав  юридичної особи  після   його  державної 

реєстрації.   Ліцей  "Професіонал"  має  право  від  свого  імені  укладати  договори,  угоди, 

набувати   майнових   та   особистих   немайнових   прав  та  обов'язків,   бути   позивачем   та 

відповідачем у суді, господарському суді. 

1.6. Ліцей "Професіонал" несе відповідальність за зобов'язаннями усім своїм майном, 

на   яке,    згідно   з   законодавством   України,   може   бути   накладено   стягнення.   Ліцей 

"Професіонал"   не   несе   відповідальності   за   зобов'язаннями   засновників.   Засновники 

відповідають за зобов'язаннями ліцею "Професіонал" в межах своїх вкладів. Засновники, які 

не повністю внесли вклади, відповідають за зобов'язанням ліцею "Професіонал" також 

невнесеною частиною вкладів. Накладання стягнення на долю засновника у майні ліцею 

"Професіонал" за його особистими зобов'язаннями не допускається. 

1.7. Ліцей  "Професіонал" створений  за добровільною згодою  засновників ліцею  

"Професіонал" з метою здійснення освітньої та господарської діяльності. 

Ліцей "Професіонал" є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки зі своєю 
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назвою, рахунки в установах банків. 

1.8. Метою діяльності ліцею "Професіонал" є: 

- задоволення потреб громадян, суспільства і держави у загальній середній освіті; 

- надання в різних формах інших освітніх та пов'язаних з ними послуг; 

- реалізація державної політики в галузі повної середньої освіти, соціального 

замовлення батьків, суспільства і держави у профільному навчанні, допрофесійній та 

допрофільній підготовці відповідно до напрямків, передбачених законодавством, концепцією 

профільної освіти; 

- надання консультацій з питань виховання та навчання, фізичного і психологічного 

розвитку дітей; 

- одержання прибутку шляхом ведення законної підприємницької  діяльності. 

1.9. Завдання діяльності ліцею "Професіонал" : 

- виховання громадян України; 

- формування особистості учнів, розвиток їх здібностей і обдарувань; 

- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 

- профільне навчання учнів та їх допрофесійна підготовка; 

- виховання   в   учнів   поваги   до   Конституції   України,   державних   символів, 

шанобливого ставлення до родини; 

- виховання в учнів почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої 

дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина, здатності працювати й жити в 

демократичному суспільстві; 

виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших 

громадян, зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів; 

-  створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах 

діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку; 

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб; 

- поновлення змісту освіти, розробка й апробація нових педагогічних технологій, методів 

навчання та виховання; 

- пошук та відбір для навчання творчо обдарованих та здібних дітей; 

- створення    педагогічне    доцільного    освітнього,    виховного    і    розвивального 

середовища,  здійснення навчально-виховного процесу в ліцеї "Професіонал" за особистісно 

орієнтованою моделлю навчання і виховання; 

- створення умов адаптації і підготовки ліцеїстів до навчання у вищих навчальних закладах 

шляхом реалізації моделі "Ліцей-внз". 

1.10. Предметом діяльності ліцею "Професіонал" є: 

- послуги в галузі  повної середньої освіти, профільному навчанні та допрофесійній 

підготовці; 

- додаткові освітні та інші пов'язані з ними послуги (курси, секції, гурткова робота, 

факультативи, індивідуальні заняття, репетиторство тощо); 

- видавнича діяльність; 

- реалізація друкованої продукції; 

- консультативна діяльність; 

- медичне обслуговування дітей; 

- організація харчування учнів; 

- створення і функціонування підготовчих груп вихідного дня, класів початкової  

школи, класів основної та старшої школи, груп цілодобового перебування дітей, послуги в 

організації дозвілля дітей; 
 

- розробка та впровадження нових педагогічних технологій; 

- науково-дослідна діяльність у галузі педагогіки та психології; 

- методична робота в галузі освіти; 

- організація і проведення виставок, аукціонів, ярмарок, лотерей, лекцій, семінарів, 

курсів, консультацій; 

- створення та діяльність культурно-виховних та спортивно-оздоровчих установ; 

- виробництво та реалізація художніх виробів та художньо-оформлювальні послуги; 

- організація навчання іноземних мов; 
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- методична робота в галузі освіти; 

- організація і проведення виставок, аукціонів, ярмарок, лотерей, лекцій, семінарів,  

курсів, консультацій; 

- створення та діяльність культурно-виховних та спортивно-оздоровчих установ; 

- виробництво та реалізація художніх виробів та художньо-оформлювальні послуги; 

- організація навчання іноземних мов; 

- науково-дослідна діяльність з проблем освіти, охорони материнства і дитинства; 

- зовнішньоекономічна діяльність; 

- видача кредитів та позик; 

- організація освітніх, наукових заходів, курсів, семінарів, конференцій та інших 

форм підготовки й підвищення кваліфікації педагогів; 

- ведення консультаційної і науково-освітньої діяльності; 

- надання науково-консультативних послуг з регулювання освітньої, інших видів 

підприємницької діяльності; 

- створення і експлуатація будинків відпочинку, дитячих таборів, готелів, кемпінгів, 

кафе,   клубів   ''за  інтересами",   спортивних   майданчиків,   оздоровчих   закладів; 

- організація і проведення свят, фестивалів, конкурсів та інших подібних 

заходів у порядку, встановленому законодавством України; 

- отримання   у   власність,   оренду   з   правом   викупу,   в   постійне   й   тимчасове 

користування будинків, споруд і приміщень; 

- надання   в   оренду   й   тимчасове   користування   будинків,   споруд,   приміщень   і 

обладнання; 

- ведення ремонтно-будівельних робіт;  

- інші види діяльності, не заборонені законодавством. 

У межах мети предмет діяльності може змінюватися і доповнюватися, виходячи з 

кон'юнктури ринку освітніх послуг. 

1.11. Діяльність ліцею "Професіонал", що підлягає ліцензуванню або вимагає 

отримання  спеціального  дозволу  чи   проходження  спеціальної  реєстрації,   здійснюється 

ліцеєм  "Професіонал"  після  отримання  відповідної ліцензії,  спеціального  дозволу  або  

свідоцтва у встановленому чинним законодавством України порядку. 

1.12. Діяльність ліцею "Професіонал'' будується на принципах: 
 

- гуманізму; 

- демократизму; 

- незалежності від політичних, громадських і релігійних об'єднань; 

- взаємозв'язку розумового, морального, естетичного і фізичного виховання; 

- рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного 

розвитку; 

- органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; 

- диференціації змісту і форм освіти; 

- науковості, розвивального характеру навчання; 

- гнучкості й прогностичності, єдності й наступності, безперервності й різноманітності. 

Ліцей   "Професіонал"   несе   відповідальність   перед   особистістю,   суспільством   і 

державою за: 

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України "Про освіту", "Про  

загальну середню освіту" та Положенням про загальноосвітній навчальний заклад; 

- дотримання умов, що визначаються за результатами атестації та акредитації; 

- безпечні умови освітньо-виховної діяльності; 

- дотримання державного стандарту освіти; 

- дотримання договірних зобов'язань з  іншими суб'єктами  освітньої, виробничої, 

наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними  

угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.13. У ліцеї "Професіонал" визначені російська та українська мови навчання. 

               1.14. Структура ліцею «Професіонал»: 

 - підготовче відділення (для учнів 5-9 класів інших шкіл); 
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- загальноосвітня школа  (1-9 класи); 

- ліцей  (10-11  класи). 

У ліцеї визначені такі напрями профілювання: природничо-математичний, технологічний, 

суспільно-гуманітарний, філологічний. За бажанням учнів та батьків і за рішенням ради ліцею 

"Професіонал" можуть вводитися інші профілі навчання. 

1.15. Ліцей "Професіонал" має право:  

            - користуватися пільгами, що передбачені державою; 

- проходити в установленому порядку державну атестацію; 

- розробляти і впроваджувати експериментальні навчальні програми, 

експериментальні підручники та навчальні посібники, зошити на друкованій основі, 

впроваджувати експериментальні педагогічні технології, ґрунтуючись на державних стандартах; 

- визначати форми й засоби організації навчально-виховного процесу, 

- визначати контингент учнів; 
 

- спільно з вищими навчальними закладами, їх кафедрами або філіями, науково - 

дослідними   інститутами   та   центрами   проводити   науково-дослідну,   експериментальну, 

пошукову роботу, 

- організовувати підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних кадрів; 

- створювати  структурні підрозділи,  в тому числі такі,  що  працюють в умовах  

госпрозрахунку; 

- від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, укладати угоди; 

- бути власником і розпорядником рухомого та нерухомого майна згідно з чинним  

законодавством. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСНОВНИКІВ ЛІЦЕЮ "ПРОФЕСІОНАЛ" 
 

2.1. Засновники ліцею "Професіонал" мають право: 

- брати   участь   в   управлінні   справами       ліцею   "Професіонал"       у   порядку, 

встановленому даним Статутом; 

- отримувати частину прибутку (дивіденди) від діяльності   ліцею "Професіонал"   у 

розмірі, пропорційному їхнім часткам у Статутному фонді; 

- отримувати будь-яку інформацію про діяльність ліцею "Професіонал" , у тому числі 

дані бухгалтерського обліку, іншу документацію; 

- власності пропорційно частці у Статутному фонді; 

- переважного придбання послуг   ліцею "Професіонал"   у розмірах та на умовах,  

визначених Радою засновників; 

- вийти у встановленому порядку зі складу засновників ліцею "Професіонал"; 

- бути носієм інших прав, що випливають з чинного законодавства. 

   2.2. Права засновників щодо передачі своєї долі іншим засновникам, третім особам, порядок 

повернення внеску засновнику, який вибув із складу засновників ліцею "Професіонал", а 

також права наступників померлого засновника встановлюються даним Статутом. 

2.3. Засновники зобов'язані:  

- виконувати вимоги даного Статуту;  

- вносити вклади у порядку, розмірі та засобами, встановленими даним Статутом; 

- не   розголошувати   комерційну   таємницю   та   конфіденційну   інформацію   про 

діяльність ліцею "Професіонал"; 

- вносити додаткові внески у розмірі, порядку та засобами, встановленими Радою  

засновників; 

- дотримуватись положень даного Статуту; 

- виконувати прийняті на себе зобов'язання у відношенні до ліцею "Професіонал"; 

- сприяти здійсненню діяльності ліцею "Професіонал". 

2.4. Засновник ліцею "Професіонал", який систематично не виконує або неналежним чином 

виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей ліцею "Професіонал", може 

бути виключений із складу засновників ліцею "Професіонал" на основі одностайно 

прийнятого рішення засновниками ліцею "Професіонал". При цьому цей засновник у 
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голосуванні участь не бере. При виключенні йому виплачується грошима вартість частки майна 

ліцею "Професіонал" пропорційно його сумарній частці в Статутному фонді. 
 

3. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

3.1. Ліцей  "Професіонал"  має  самостійність  при  здійсненні  своєї господарчої 

діяльності, розпорядженні власними коштами та прибутком. 

3.2. Для  вирішення  завдань,   пов'язаних  з  предметом  своєї діяльності,     ліцей  

"Професіонал"     має  право  здійснювати  діяльність  у  порядку,  встановленому  чинним 

законодавством, у тому числі: 

- укладати як на території України, так і в інших країнах усякого роду угоди та інші 

юридичні акти з різними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями    та  

приватними особами; 

- створювати свої відокремлені підрозділи, що діють від його імені на підставі  

Положень про них,   затверджених ліцеєм "Професіонал"; 

- здійснювати самостійно зовнішньоекономічну діяльність, створювати в Україні та за 

її межами спільні з вітчизняними та зарубіжними партнерами підприємства та організації; 

- придбавати  в  організацій,  установ,  підприємств  та приватних  осіб  матеріали,  

устаткування, програмні засоби та інші товари за готівку або безготівковий розрахунок; 

- створювати свої структурні підрозділи, формувати штатний розпис, встановлювати 

форми заробітної плати й матеріального заохочення в межах власного кошторису; 

- запрошувати на роботу спеціалістів,   у тому числі і закордонних, на договірних  

(контрактних) умовах; 

- бути   власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним 

законодавством та даним Статутом;  

- отримувати  кошти  й  матеріальні  цінності  від органів державного управління,  

юридичних і фізичних осіб; 

- залишати  у своєму розпорядженні  й  використовувати  кошти  від господарської  

діяльності; 

- розвивати   власну   соціальну   базу,   мережу  спортивно-оздоровчих,   лікувально- 

профілактичних,  реабілітаційних  і  культурних  підрозділів,  спрямовувати  кошти  ліцею 

„Професіонал" на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів; 

- здійснювати капітальне будівництво і реконструкцію, капітальний ремонт на основі 

договорів підряду чи господарським способом; 

- об'єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших 

підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами; 

- продавати, здавати в оренду, надавати у безоплатне користування та  здійснювати 

інші угоди з майном , яке йому належить. 

3.3. Бухгалтерський облік ведеться    ліцеєм "Професіонал"    самостійно.  Порядок  

ведення бухгалтерського обліку визначається чинним законодавством. 
 

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ МАЙНА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ФІНАНСУВАННЯ 

 

4.1. Ліцей  "Професіонал" є  власником  майна,  переданого  йому  засновниками  у 

власність, отриманих доходів, а також іншого майна, здобутого на підставах, не заборонених 

законом. 

4.2. Джерелами формування майна та коштів ліцею "Професіонал" є: 

- грошові та майнові внески, які передані засновниками у власність; 

- доходи, одержані від надання послуг, виконання робіт та інших видів господарської 

діяльності; 

.           -   кредити банків та інших кредиторів; 

- безоплатні   та   благодійні   внески,   пожертвування   підприємств,   організацій   та 

громадян, іноземних юридичних і фізичних осіб; 

- прибутки від наукової, видавничої діяльності;  

- інші джерела, не заборонені законодавством України 

Майно ліцею "Професіонал" відображається в його балансі. 
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4.3. Для забезпечення діяльності ліцею "Професіонал" утворюється статутний фонд  у 

розмірі   3 310 173, 42 гривні  (три   мільйони триста десять   тисяч сто сімдесят   три гривні 42 

копійки). Засновникам ліцею "Професіонал" належать такі сумарні частки у статутному фонді 

ліцею "Професіонал": 

Волок А.М. - 55% майном та грошима загальною сумою 1 817 788,44                                                                                               

гривень (один мільйон  вісімсот сімнадцять  тисяч сімсот вісімдесят вісім гривень 44 копійки), з 

них грошима  1 688 273,00   (один мільйон шістсот вісімдесят  вісім тисяч 273 гривні, 00 копійок); 

Кузьменкова І.І. - 11% майном та грошима загальною сумою 363227,75                                                                                                         

(триста шістдесят три тисячі двісті двадцять сім  гривень 75  копійок), з них грошима 322939,00 

(триста двадцять дві тисячі дев’ятсот тридцять дев'ять  гривень 00 копійок); 

Товажнянський Л.Л. – 22 % грошовим внеском у розмірі 720526,01 (сімсот двадцять тисяч 

п’ятсот  двадцять шість гривень 01 копійка); 

Шелудько Н.П. - 12% майном та грошима загальною сумою 408631,22 (чотириста вісім тисяч 

шістсот тридцять  одна гривня 22 копійки), з них грошима 363242,00  (триста шістдесят три тисячі  

двісті сорок дві   гривні 00 копійок ). 

4.4. Засновник  ліцею "Професіонал"  може за згодою решти засновників відступити 

свою частку (її частину) одному чи кільком засновникам   ліцею "Професіонал" або третім 

особам. Засновники   ліцею "Професіонал"   користуються переважним правом придбання  

частки (частини) засновника, який її відступив, пропорційно їхнім   часткам у Статутному 

фонді або в іншому погодженому між ними розмірі. 

4.5. Частка засновника   ліцею   "Професіонал"   може бути придбана самим   ліцеєм 

"Професіонал". У цьому разі він зобов'язаний передати її іншим засновникам або третім  

особам у строк, що не перевищує одного року. Протягом цього року розподіл прибутку, а 

також голосування і визначення кворуму у вищому органі проводяться без урахування  

частки, придбаної ліцеєм "Професіонал". 
 

4.6. У разі смерті громадянина, засновника    ліцею "Професіонал", його частка у  

статутному    фонді    переходить   до   спадкоємця   в   порядку   та   строки    визначеному 

законодавством. З переходом   такої частки до спадкоємця також переходять усі права та  

обов'язки  засновника ліцею "Професіонал".  Згода інших засновників у цьому разі  не  

потрібна. В такому випадку до статуту ліцею "Професіонал" вносяться зміни. 

4.7. Прибуток    ліцею "Професіонал" утворюється після здійснення розрахунків із 

заробітної плати, необхідних податків та відрахувань. Чистий прибуток залишається у повному 

розпорядженні ліцею "Професіонал". Напрямки використання прибутку визначаються Радою 

засновників. 

4.8. Розміри    фондів    ліцею "Професіонал", порядок їх утворення    визначаються 

положенням про фонди  ліцею "Професіонал", що затверджується Радою засновників ліцею 

"Професіонал". 

4.9. Навчання та виховання в  ліцеї "Професіонал" учнів є платним. Розмір, порядок 

внесення,  строки  оплати   визначаються   Радою  засновників  ліцею  "Професіонал".   Рада 

засновників може встановлювати пільги з оплати згідно з чинним законодавством. 

4.10. Засновник мас право вийти із ліцею "Професіонал", повідомивши про це решту 

засновників не пізніше ніж за три місяці до виходу. 

4.11. Засновник,   що   виходить   із  складу засновників  ліцею  "Професіонал",   має   право 

отримати у грошовому вираженні вартість частки майна ліцею "Професіонал" пропорційно його 

сумарній частці в Статутному фонді. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

5.1. Ліцей   "Професіонал"   планує   свою   роботу   самостійно.    У   плані   роботи 

відображаються   основні   напрями   роботи   відповідно   до   законодавства   України   та 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України, молоді та спорту, визначаються 

перспективи його розвитку. 

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у ліцеї 

"Професіонал", є робочий навчальний план, який складається на підставі типових навчальних 

планів, затверджених Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту  з конкретизацією 
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варіативної частини та профілю навчання. Робочий навчальний план погоджується з 

управлінням освіти адміністрації Київського району м. Харкова, департаментом  освіти 

Харківської міської ради, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації та затверджується Радою засновників. 

5.2. Відповідно до навчального плану педагогічні працівники добирають за згодою з 

методичною   радою   програми,   підручники,   навчальні   посібники,   яким   надано   гриф 

Міністерства освіти  і  науки України, молоді та спорту, авторські програми, а також 

науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, педагогічні технології, що мають 

забезпечувати отримання освіти на рівні державних стандартів, виконання інших Статутних 

завдань. 

Варіативність загальної середньої освіти забезпечується наявністю в її змісті таких частин: 

- Інваріантної - визначається Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту; 

- Варіативної - визначається ліцеєм "Професіонал" з урахуванням профілю, інтересів 

і  побажань  учнів,     їхніх  батьків,  культурно-етнічних  особливостей     регіону та інших 

чинників. 

5.3. Індивідуалізація й профільність освіти учнів реалізуються шляхом створення, 

враховуючи   інтереси    і   здібності   учнів,   профільних   класів   на   відділеннях   ліцею  

"Професіонал" відповідними кафедрами. 

Перелік відділень, кафедр ліцею "Професіонал" та інших структурних підрозділів 

визначається засновниками ліцею "Професіонал" та міститься у відповідних Положеннях, 

затверджених Радою засновників. 

5.4. Крім профільних напрямів, у    ліцеї "Професіонал" створюється підготовче 

відділення для підготовки учнів до вступу в ліцей "Професіонал", а також для додаткового 

навчання усіх бажаючих набути знання в позаурочний час. 

5.5. У ліцеї "Професіонал" визначаються додаткові освітні програми. 

5.6. Навчально-виховний процес здійснюється за різними формами: у вигляді уроків, 

лекцій,   лабораторних,   практичних   занять,   диспутів,   навчально-виробничих   екскурсій, 

практики, додаткових занять і консультацій, захисту курсових і дипломних робіт. 
 

5.7. Педагогічні працівники    ліцею "Професіонал" можуть поєднувати навчально- 

виховну роботу з науково-методичною та експериментальною, використовуючи поряд з 

традиційними методами і формами організації навчальних занять індивідуальні технології 

навчання. 

5.8. Профільне   навчання,  допрофесійна  підготовка  учнів,   поглиблена  освіта  та 

виховання  учнів досягаються  в  результаті  вивчення  спеціальних  курсів,  факультативів, 

курсів   за   вибором,   а  також   відвідування   занять  у   клубах,   студіях,   гуртках,  творчих 

об'єднаннях, товариствах тощо. 

5.9. У ліцеї "Професіонал"   може проводитись підготовка учнів за індивідуальними 

навчальними планами, пошукова та навчально-дослідна робота. Учням ліцею "Професіонал" 

може   надаватися право й створюватись умови для індивідуального навчання, прискореного 

закінчення ліцею "Професіонал", складання екзаменів екстерном. 
 

5.10. Ліцей "Професіонал"      встановлює мережу і    наповнюваність груп (класів),  

факультативів, гуртків, секцій, враховуючи потреби населення, можливості матеріально- 

технічної бази з обов'язковим дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. 

5.11. Ліцей "Професіонал"   здійснює медичне і психологічне обслуговування учнів, 

охорону їх життя та здоров'я згідно з чинними нормами, бажанням батьків та фінансовими 

можливостями. 

5.12. Ліцей "Професіонал" здійснює навчально-виховний процес за денною формою 

навчання. 

5.13. Основною структурною ланкою закладу є група (клас) — колектив учнів,який 

формується   з   метою   виконання   завдань      ліцею   "Професіонал"      на   основі   вікових 

особливостей   учнів,   готовності  їх  до   навчання.   Групи  (класи)   можуть   поділятися  на 

підгрупи. 

5.14. Зарахування    учнів до    ліцею "Професіонал"    проводиться, як правило, до  

початку навчального року шляхом укладання договору між фізичними та юридичними  

особами-замовниками (у тому числі батьками дитини або особами, які  їх замінюють), та 
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ліцеєм  "Професіонал".  В окремих  випадках, при наявності вільних місць, проводиться  

додатковий набір учнів на всі курси. 

5.15. Зарахування учнів до     ліцею "Професіонал"       проводиться за конкурсом  

відповідно до Правил конкурсного прийняття до ліцею "Професіонал", які   погоджуються з 

управлінням освіти адміністрації Київського району м. Харкова, Департаментом  освіти 

Харківської міської  ради,   Головним  управлінням   освіти   і   науки  Харківської  обласної  

державної адміністрації, радою засновників ліцею "Професіонал" та затверджується директором 

Діти (учні), які за підсумками конкурсу не зараховані до ліцею "Професіонал", 

продовжують навчання в іншому навчальному закладі за власним вибором або у 

загальноосвітній школі за місцем проживання. 

На підготовче відділення ліцею "Професіонал" зарахування проводиться наказом директора 

за заявою батьків (або інших фізичних та юридичних осіб-замовників) згідно з Положенням про 

підготовче відділення . 

5.16. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до 

іншого навчально-виховного закладу. 

5.17. Учні    зараховуються    незалежно    від    місця    їх    проживання.    Територія 

обслуговування для ліцею "Професіонал" не встановлюється. 

5.18. Навчальний рік починається , як правило, 1 вересня і закінчується не пізніше 1 

липня наступного року. 

5.19. Тривалість  навчального  року  обумовлюється  часом  виконання  навчальних 

програм з усіх предметів, але не може бути меншою   190 робочих днів. При цьому сумарне 

граничне припустиме навчальне навантаження учнів становить: 

- 8-9 класах — 950 годин;  

-10-11(12) класах-1030 годин. 

5.20. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 

календарних днів, влітку - 8 тижнів. 

5.21. Тривалість уроку   45 хвилин. Заняття можуть об'єднуватись у пари,  по два 

уроки з перервою між ними 10 хвилин, а також дві перерви по 20 хвилин.  
 

5.22. Тривалість перерв між парами встановлюється з урахуванням необхідності  

активного відпочинку і харчування, але не менше 10 хвилин, 

5.23. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначаються розкладом 

уроків,   який   складається   відповідно  до  санітарно-гігієнічних   і   педагогічних   вимог  та 

затверджується директором.  Розклад уроків  погоджується  з  санітарно-епідеміологічною 

службою. 

Тривалість навчального тижня щорічно визначається директором за умов дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог і в межах часу, що передбачений навчальним планом. 

Тижневий режим роботи ліцею "Професіонал" фіксується у правилах внутрішнього трудового 

розкладу та у розкладі уроків. 

5.24. Крім  різних  форм  обов'язкових  навчальних занять у    ліцеї "Професіонал"  

проводяться додаткові  індивідуальні  та групові  заняття, факультативи,  гурткова робота  

тощо, що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, їх 

виховання та розвиток здібностей.  

5.25.  Домашні завдання задаються з урахуванням індивідуальних особливостей учнів і 

педагогічних вимог, їх доцільність, характер, зміст і обсяг визначаються вчителем. 

5.26. У     ліцеї "Професіонал"     встановлюється система оцінювання навчальних 

досягнень учнів згідно з діючим законодавством. 

У документ про отриману освіту (свідоцтво, атестат) вносяться оцінки у відповідності з 

загальноприйнятою системою оцінювання  знань учнів. Оцінки з поведінки у ліцеї 

"Професіонал" не виставляються. 

5.27. Учні,  які  мають    річні підсумкові оцінки початкового рівня за рішенням  

педагогічної  ради   рекомендуються  до   відрахування  з  ліцею   і   за  сприянням  органів  

управління освіти переводяться до загальноосвітніх шкіл за місцем проживання.. 

5.28. Навчання в ліцеї „Професіонал" завершується складанням випускних екзаменів 

(державною підсумковою атестацію), за результатами яких видається документ про освіту 

зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 
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5.29. У питаннях організації навчально-виховного процесу, що не передбачені у цьому 

Статуті,   ліцей "Професіонал" керується Законами України "Про освіту" та "Про загальну 

середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про  

організацію та роботу ліцеїв. 

5.30. У разі зміни законодавства з питань організації навчально-виховного процесу 

ліцей "Професіонал" керується зміненим законодавством. 

 

6. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу є: 

- учні; 

- засновники; 

- керівники; 

- педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі; 

- інші спеціалісти; 

- батьки або особи, що їх замінюють; 

6.2. Статус   учасників   навчально-виховного   процесу,   їхні   права   та   обов'язки 

визначаються  законами України  "Про освіту",  "Про загальну середню освіту",  іншими 

нормативно-правовими актами, цим Статутом. 

6.3. Учні мають право:  

- вибирати профіль навчання; 

- вибирати позакласні заняття; 

- користуватися   навчальною  та  виробничою,   науковою,   матеріально-технічною, 

культурно-спортивною, побутовою базою ліцею; 

- на інформацію з усіх галузей знань; 

- брати участь у олімпіадах, конкурсах, виставках; 

-  особисто    або    через    своїх    представників    брати    участь    у    громадському 

самоврядуванні; 

- брати участь у роботі студій та гуртків за інтересами; 

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного та фізичного    насильства від 

дій директора, заступників директора,   педагогічних чи інших працівників, які порушують 

права або принижують честь і гідність, на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці; 

- інші  права,  що передбачені законами України  "Про освіту" та "Про загальну  

середню освіту". 

6.4. Учні зобов'язані: 

- виконувати вимоги законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", 

інших чинних нормативно-правових актів, даного Статуту, правила внутрішнього трудового 

розпорядку; 

- систематично    і   глибоко   оволодівати   знаннями,   практичними   уміннями   та 

навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень; 

- бережно ставитись до майна ліцею "Професіонал" ; 

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд; 

- виконувати вимоги законодавства, моральні та етичні норми життя в     суспільстві. 

6.5. Педагогічними   працівниками     ліцею  "Професіонал"     можуть  бути  особи  з 

високими моральними якостями, що мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень 

професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність 

та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати  

професійні обов'язки. 

6.6. Педагогічні працівники мають право на:  

- захист професійної честі і гідності; 

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу; 

- проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до 

чинних нормативних документів; 

- вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи; 

- дострокову атестацію на отримання відповідної категорії і педагогічного звання; 
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- нагородження державними  нагородами,  присвоєння почесних звань, інші  види  

морального та матеріального заохочення, 

- участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею "Професіонал"; 

- користування подовженою оплачуваною відпусткою; 

- підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

- інші права, передбачені законодавством. 

6.7. Педагогічні працівники зобов'язані: 

- виконувати вимоги законів України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту", інших 

чинних нормативно-правових актів, даного Статуту, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

умови трудового договору, забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на 

рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові учнів; 

- настановленням   і   особистим   прикладом   утверджувати   повагу   до   принципів 

загальнолюдської   моралі:   правди,   справедливості,   відданості,   патріотизму,   гуманізму, 

доброти, стриманості, працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей; 

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних 

цінностей України, до державного і соціального устрою, поглядів, що відмінні від власних, 

бережливо ставитись до навколишнього середовища; 

- готувати до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма  

народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів; 

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; 

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і 

політичну культуру; 

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування ліцею, накази 

і розпорядження адміністрації, органів державного управління освіти; 

- виконувати організаційно-педагогічну роботу, передбачену посадовою інструкцією, 

трудовим договором (контрактом); 

- брати участь у роботі педагогічної ради, кафедр, методичних об'єднань тощо. 

- інші обов'язки, передбачені законами України про освіту. 

6.8. У    ліцеї   "Професіонал"    періодично    проводиться    атестація    педагогічних 

працівників. Порядок проведення атестації встановлюється Міністерством освіти і науки  

України. 

6.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами  

атестації або систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, 

не виконують посадові обов'язки, умови трудового договору (контракту), звільняються з  

роботи згідно з чинним законодавством. 

Спеціалісти ліцею "Професіонал" приймаються на роботу і звільняються директором згідно 

з чинним законодавством, їхні права та обов'язки регулюються трудовим законодавством, цим 

Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку. 

6.10. У   ліцеї "Професіонал"   встановлюється обсяг навчального навантаження - 15 

годин на тиждень. 

6.11. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право: 

- приймати   рішення   щодо   участі   дитини   в   інноваційній   діяльності   ліцею 

"Професіонал"; 

- обирати   і   бути   обраними   до   органів   громадського   самоврядування   ліцею 

"Професіонал"; 
 

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання 

дітей; 

- захищати законні інтереси дітей. 

6.12. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані: 

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за  

будь-якою формою навчання; 

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати   належні  

умови для розвитку їх природних здібностей; 

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, 
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шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної    мови, до народу,  

традицій і звичаїв; 

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського 

народу,    дбайливе    ставлення    до    історико-культурного    надбання    та    навколишнього 

природного середовища, любов до України. 

6.13. У питаннях прав та обов'язків інших учасників навчально-виховного процесу 

ліцей "Професіонал"    керується Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та  

законами України "Про освіту" та "Про загальну середню освіту". 
 

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

7.1. Найвищим органом управління ліцею "Професіонал" є збори засновників - Рада 

засновників, яка складається з засновників або їх представників. Представники засновників 

можуть бути постійними або призначеними на визначений строк. Засновник має право у 

будь-який час замінити свого представника у Раді засновників, повідомивши про це інших 

засновників. 

До компетенції Ради засновників відноситься:  

а) визначення основних напрямів діяльності   ліцею "Професіонал" та затвердження 

його планів та звітів про їх виконання; 

б) внесення змін до Статуту, зміна розміру статутного фонду; 

в) затвердження    річних    результатів    діяльності    ліцею    "Професіонал",    його 

відокремлених підрозділів, затвердження звітів та висновків відповідних контролюючих  

органів, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків; 

г) утворення та ліквідація відокремлених підрозділів, затвердження їхніх положень; 

д) прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб  

ліцею "Професіонал"; 

є) затвердження правил, положень та інших внутрішніх документів ліцею 

„Професіонал", визначення організаційної структури ліцею "Професіонал": 

ж) визначення   умов   оплати   праці   посадових  осіб     ліцею  "Професіонал",   його 

відокремлених підрозділів; 

з) ліквідація    та    припинення    діяльності    ліцею    "Професіонал",    призначення 

ліквідаційної комісії; 

и) встановлення розміру, форми та порядку внесення засновниками додаткових внесків; 

к) вирішення питання про придбання ліцеєм "Професіонал" частки засновника;  

л) виключення засновника з ліцею "Професіонал" ; 

м) інші питання роботи ліцею "Професіонал" (у тому числі виконавчих органів ліцею 

"Професіонал") за рішенням більшості засновників. 

Рішення з питань, зазначених у підпунктах а), б), з), и), к), л) приймаються більшістю не 

менше ніж ¾ всіх засновників ліцею "Професіонал". 

7.2. Рада засновників має Голову і заступника Голови, що обираються із складу 

засновників. Термін їхніх повноважень встановлюється Радою засновників. 

7.3. Рішення  з  усіх  інших  питань  приймаються  простою  більшістю  голосів  від 

кількості присутніх засновників. 

Рада засновників ліцею "Професіонал" є правомочною, якщо на ній присутні не менше 

ніж ¾  засновників ліцею „Професіонал". 

7.4. Рада засновників ліцею "Професіонал" скликається не рідше двох разів на рік. Загальні 

збори (конференція) колективу ліцею «Професіонал» скликається не менш як один раз на 

рік.  

7.5. Ліцей "Професіонал" має виконавчий орган — директора та його заступників,   які 

призначаються та звільнюється з посади рішенням Ради засновників за погодженням з 

управлінням освіти адміністрації  Київського району  м. Харкова, Департаментом  освіти 

Харківської міської ради, Головним управлінням освіти і науки Харківської обласної державної 

адміністрації. 

7.6.Директор вирішує всі питання поточної діяльності, за винятком тих, які входять у 

виключну компетенцію Ради засновників. 
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7.7. Рада   засновників   може   прийняти   рішення   про   передачу   частини   своїх 

повноважень у компетенцію директора. 

7.8. Директор є підзвітним Раді засновників, організовує виконання їх рішень.  

Директор не має права приймати рішення, обов'язкові для засновників. 

7.9. Директор має право дорадчого голосу на Раді засновників. 

7.10. Директор у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим  

Статутом: 

- здійснює оперативне керівництво діяльністю ліцею "Професіонал"; 

- діє від імені ліцею "Професіонал" без доручення; 

- подає на затвердження Раді засновників проекти програм та планів, необхідних для 

здійснення діяльності ліцею "Професіонал" , а також звіти про виконання цих програм та планів, 

у тому числі не пізніше одного місяця після закінчення фінансового року подає річний баланс 

та річний звіт, а також звіт про виконання фінансового плану; 

- за письмовим погодженням з Радою засновників, укладає угоди та інші юридичні  

акти,   видає   доручення,      відкриває   у   банках   розрахункові   та   інші   рахунки      ліцею 

"Професіонал" ; 

- розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку та подає їх на затвердження 

Раді засновників, забезпечує дотримання цих правил; 

- вносить на затвердження Раді засновників положення про структурні підрозділи та 

посадові інструкції співпрацівників ліцею "Професіонал" ; 

-  приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ліцею "Професіонал";  

- визначає умови оплати праці працівників ліцею "Професіонал" за погодженням з Радою 

засновників; 

- застосовує до працівників засоби заохочення та накладає стягнення відповідно до 

чинного законодавства; 

- приймає рішення та видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності; 

- здійснює підготовку інших необхідних матеріалів та пропозицій для розгляду Радою 

засновників, забезпечує виконання прийнятих Радою засновників рішень; 

- чинить інші дії, необхідні для досягнення мети   ліцею „Професіонал", за винятком 

тих, які відповідно до Статуту закріплені за Радою засновників; 

- забезпечує   реалізацію   державної   освітньої   політики,   організовує   навчально- 

виховний процес, здійснює контроль за його ходом та результатами; 

-  відповідає за якість та ефективність роботи колективу; 

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов'язкові для всіх  

засновників навчально-виховного процесу; 

- здійснює контроль і відповідає за дотримання вимог охорони дитинства і праці, 

створює  необхідні  умови  для  організації навчально-виховного  процесу,  участі учнів у 

навчальній і позакласній роботі; 

- створює   умови   для  творчого  зростання   педагогічних   працівників,   пошуку  та 

застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

-  контролює фінансово-господарську діяльність; 

- розпоряджається в установленому засновниками та Статутом порядку майном і 

коштами ліцею "Професіонал". 

7.11. У ліцеї "Професіонал" створюється постійно діючий дорадчий колегіальний 

орган - педагогічна рада. 

Головою педагогічної ради є директор. 

Педагогічна рада : 

- розглядає питання вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу; 

- переведення учнів до наступних курсів і їх випуску;  

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу; 

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів за невиконання ними своїх  

обов'язків. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається доцільністю, але не менш  ніж 4 рази 

за рік. 



 14 

7.11. Органом громадського самоврядування  ліцею є загальні збори (конференції) його 

колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. 

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) 

колективу визначаються  колективним договором.  

7.12. Батьківські збори - колективний орган батьківського самоуправління. 

Батьківські збори: 

- обирають органи батьківського самоврядування;  

- вносять на розгляд директора та педагогічної ради пропозиції щодо організації  

навчально-виховного процесу; 

запрошують вихователів, вчителів та представників адміністрації для обговорення стану 

і перспектив роботи конкретного дитячого колективу та ліцею в цілому; 

- вирішують окремі питання, що хвилюють батьків. 

 
 

8. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 
 

8.1. Ліцей "Професіонал" проводить ревізії своєї фінансово-господарської діяльності 

не рідше  одного  разу  на рік.  Позачергова ревізія проводиться за вимогою  одного з  

засновників ліцею. 

Зміст,   форми,   періодичність   контролю,   не   пов'язаного   з   навчально-виховним 

процесом, встановлюється Радою засновників. 

8.2. Ревізія та перевірка не повинні порушувати нормальний режим роботи   ліцею  

"Професіонал" . 

8.3. Контроль за дотриманням ліцеєм "Професіонал" державних стандартів освіти та 

вимог щодо організації навчально-виховного процесу здійснюється засновниками згідно з 

законодавством України, державний контроль за діяльністю ліцею «Професіонал» здійснюється 

Міністерством освіти і науки України, молоді та спорту, а також управлінням  освіти 

адміністрації  Київського  району   м. Харкова, Департаментом   освіти   Харківської   міської   

ради,   Головним   управлінням   освіти   і   науки Харківської обласної державної адміністрації. 

Державна атестація, як форма державного контролю за діяльністю ліцею «Професіонал», 

проводиться не рідше  ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством 

освіти і науки України, молоді та спорту.  
 

9. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

9.1. Ліцей "Професіонал"   відповідно до чинного законодавства мас право укладати 

угоди   і   договори   про   співробітництво,   встановлювати   прямі   зв'язки   з   навчальними 

закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, благодійними фондами, 

окремими громадянами як на території України, так і за її межами. 

9.2. Ліцей "Професіонал" за наявності належних матеріально-технічної та соціально- 

культурної бази, власних та грандових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні  

зв'язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та 

учнями, створювати у встановленому Міністерством освіти і науки України порядку спільні 

асоційовані заклади і навчальні центри, проводити спільні заходи (конференції, олімпіади  

тощо), а також вступати до міжнародних організацій відповідно до чинного законодавства. 

 

 

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 
 

10.1. Трудовий колектив складають особи, які працюють на умовах найму за трудовими 

договорами. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, колективним 

договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими актами законодавства України. 

10.2. Прийняття на роботу проводиться згідно з Кодексом законів про працю України 

та законодавством про освіту. При прийнятті на роботу застосовується як безстроковий  

трудовий договір, так і його контрактна форма. 

10.3. Основною формою здійснення повноважень трудового колективу є загальні 
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збори трудового колективу.  

Загальні збори трудового  колективу:  

- разом з адміністрацією вирішують питання соціального розвитку, у тому числі  

питання   поліпшення   умов   праці   та   гарантії   обов'язкового   соціального   й   медичного 

страхування; 

- вирішують питання укладання колективного договору з адміністрацією ліцею; 

- заслуховують повідомлення про виконання колективного договору сторонами, вирішують 

питання самоврядування трудового колективу; 

- беруть участь в обговоренні питань матеріального та морального стимулювання 

продуктивності праці. 

10.4. Колективним договором регулюються виробничі, трудові відносини колективу з 

адміністрацією, питання охорони праці та соціального розвитку. 

10.5. У періоди між загальними зборами інтереси трудового колективу представляє 

його виборчий орган - профспілковий комітет або рада трудового колективу, які обираються 

загальними зборами. 

 
11.    ПРИПИНЕННЯ, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ 

ЛІЦЕЮ "ПРОФЕСІОНАЛ" 
 

11.1. Ліцей "Професіонал" припиняється в результаті передання всього свого майна, 

прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, 

поділу,   перетворення)   або   в  результаті   ліквідації  за  рішенням   засновників,   суду  чи 

відповідного державного органа згідно із законодавством України. 

11.2. Ліцей "Професіонал" є таким,  що припинився, з дня внесення до єдиного  

державного реєстру запису про його припинення. 

11.3. Припинення      ліцею      "Професіонал"      в      процесі      відновлення      його 

платоспроможності або банкрутства відбувається згідно з законодавством України. 

11.4. Засновники ліцею "Професіонал", суд або орган, що прийняв рішення про  

припинення ліцею "Професіонал", призначають за погодженням з органом, який здійснив 

державну реєстрацію, комісію з припинення ліцею "Професіонал" (ліквідаційну комісію, 

ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення ліцею «Професіонал" 

відповідно до законодавства України. 

11.5.3 моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління 

справами ліцею "Професіонал". Комісія виступає в суді від імені ліцею "Професіонал", що 

припиняється. 

11.6. У разі перетворення до нової юридичної особи переходять усе майно, усі права 

та обов'язки попередньої юридичної особи. 

11.7. При реорганізації ліцею "Професіонал" його права і обов'язки переходять до 

правонаступника,    залишок    грошових    і    майнових    засобів    після    ліквідації   ліцею 

"Професіонал" видається правонаступникові, іншим особам, в залежності від обставин  

справи. 

11.8. При реорганізації чи ліквідації ліцею "Професіонал" учням, що навчались в 

ньому, забезпечується можливість продовження навчання (виховання). 

11.9. При   ліквідації   або   реорганізації   ліцею   "Професіонал",   працівникам,   що 

звільнюються, у відповідності до діючого трудового законодавства гарантується дотримання 

їх прав і інтересів. 

11.10.Ліцей "Професіонал" є ліквідованим з дня внесення до єдиного державного реєстру 

запису про його припинення. 

 
 


