
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про внесення на розгляд Одеської 

міської ради проекту рішення 

«Про створення комунальної 

установи «Одеський методичний 

центр освітніх ініціатив» 

 

 

Відповідно до статей 32, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законів України «Про освіту», «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», з метою створення умов для надання закладам освіти 

комунальної власності територіальної громади м. Одеси доступної та 

кваліфікованої методичної допомоги, розвитку творчої ініціативи 

педагогічних працівників виконавчий комітет Одеської міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести на розгляд Одеської міської ради проект рішення                         

«Про створення комунальної установи «Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» (додається). 

 

2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Вугельмана П.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                  Г. Труханов  

 

 

 

Керуюча справами                                                                             О. Оніщенко 

  

 

 

 



ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник  

міського голови        А.Й. Орловський  

 

 

 

Заступник міського голови –  

директор департаменту фінансів      С.М. Бедрега 

 

 

 

Заступник міського голови              П.В. Вугельман 

 

 

 

Директор юридичного департаменту    І.П. Поповська 

 

 

 

Директор департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення        М.В. Броварська 

 

 

 

 

Зав. сектору підготовки документів  

загального відділу департаменту  

документально-організаційного  

забезпечення         Н.М. Сорокіна 

 

 

 

Ознайомлений: 

 

 

Секретар міської ради                                                               О.Ю. Потапський 

 

 

 

 

Вик.: Буйневич 725-35-93 

          (Дума 724-31-22) 

НС 24.01.2018 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Одеської міської ради  

від  

№  

  

 

Про створення комунальної установи 

«Одеський методичний центр освітніх 

ініціатив» 

 

 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про освіту», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», з 

метою створення умов для надання закладам освіти комунальної власності 

територіальної громади м. Одеси доступної та кваліфікованої методичної 

допомоги, розвитку творчої ініціативи педагогічних працівників Одеська 

міська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Створити комунальну установу «Одеський методичний центр 

освітніх ініціатив». 

 

2. Затвердити Статут комунальної установи «Одеський методичний 

центр освітніх ініціатив» (додається). 

 

3. Доручити департаменту освіти та науки Одеської міської ради 

здійснити заходи з державної реєстрації Статуту, зазначеного у пункті 2 

цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму. 

 

 

Міський голова                                                Г. Труханов  

 

 
Проект рішення внесено виконавчим комітетом Одеської міської ради  

 

 

 

Керуюча справами                                                              О. Оніщенко 

 



Додаток  

до рішення Одеської міської ради  

від 

№   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

«ОДЕСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса – 2018  

 



1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ 

ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ» (далі – Установа) є комунальною 

установою, заснованою на власності територіальної громади міста Одеси, яка 

створена відповідно до чинного законодавства України. 

1.2. Офіційне найменування Установи:  

1.2.1. Повне найменування: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА 

«ОДЕСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ». 

1.2.2. Скорочене найменування: КУ «ОМЦОІ». 

1.3. Місцезнаходження Установи: 65039, Україна, Одеська область, 

місто Одеса, вулиця Канатна, 134. 

1.4. Засновником Установи є Одеська міська рада (далі – Засновник). 

Координацію діяльності та контроль за виконанням статутних завдань 

Установи здійснює уповноважений орган – департамент освіти та науки  

Одеської міської ради (далі – Департамент).  

1.5. Установа є неприбутковою бюджетною установою та  фінансується 

з бюджету міста Одеси через Департамент.  

1.6. У своїй діяльності Установа керується Конституцією України, 

Бюджетним кодексом України, законами України, зокрема «Про освіту», 

«Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Одеської міської 

ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами 

Департаменту, іншими законодавчими актами у сфері освіти. 

1.7. Установа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної 

особи Установа набуває з дня її державної реєстрації.  

1.8. Установа має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в 

органах Державної казначейської служби України в Одеській області, 

печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки та 

штампи, необхідні для організації своєї роботи.  

1.9. Установа має право укладати договори, набувати майнові та 

особисті немайнові права, виконувати зобов’язання, бути позивачем і 

відповідачем у відповідному суді. 

1.10. Установа у своїй діяльності взаємодіє з місцевими органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими 

юридичними і фізичними особами на договірних засадах. 

1.11. Установа додержується форм, систем та розміру оплати праці, 

узгоджених з Департаментом, забезпечуючи при цьому працівникам 

гарантований законодавством України мінімальний розмір оплати праці, 

умови праці та заходи щодо їх соціального захисту. 

1.12. Установа веде оперативний, бухгалтерський, статистичний облік 

та звітність у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

Звітний рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня.  



1.13. Кошториси Установи та зміни до них затверджуються її 

директором за погодженням Департаменту.  

1.14. Установа несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

відповідно до чинного законодавства України. Установа не несе 

відповідальність за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе 

відповідальність за зобов’язаннями Установи. 

1.15. Установа може залучати фахівців різних профілів для здійснення 

статутної діяльності. 

 

2. МЕТА, НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ УСТАНОВИ 

 

 2.1. Установа створена відповідно до статті 75 Закону України                     

«Про освіту» з метою здійснення методичного забезпечення загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста Одеси, підвищення   

кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників освітніх закладів 

(далі – Заклади) і розвитку їхньої творчої ініціативи.  

2.2. Основними напрямами діяльності та функціями Установи є:  

- всебічне сприяння широкому впровадженню в освітню практику 

закладів та педагогічних працівників технологій та методів, що базуються на 

діяльністному, особистістно орієнтованому, компетентностному підходах до 

організації освітньої діяльності; 

- створення відкритого освітнього простору для взаємодії усіх 

учасників освітнього процесу, професійного зростання педагогів, підтримки 

творчої ініціативи; 

- впровадження проектно-мережевого та науково-сервісного супроводу 

інноваційного розвитку освітніх закладів, формування професійних якостей 

педагогів; 

- сприяння професійній підготовці педагогів відповідно до державних 

вимог, соціального замовлення, індивідуальних потреб та можливостей; 

- науково-методичне забезпечення системи дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти; 

- інформаційно-методичний та психологічний супровід закладів освіти  

і педагогічних працівників з урахуванням автономії закладів та академічної 

свободи педагогів; 

- урізноманітнення форм і методів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, психолого-педагогічної грамотності батьків учнів 

(вихованців) закладів освіти; 

-  патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних  

майданчиків, надання їм науково-методичної допомоги; 

- вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим 

спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період  

підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій; 

- моніторинг забезпечення підручниками учнів закладів загальної 

середньої освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси; 



- забезпечення проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання  

переможцям допомоги щодо їх підготовки до участі в наступних етапах 

змагань; 

- взаємодія з науковими відділеннями Малої академії наук України та 

іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових  

дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів, 

вихованих та спортивних заходів тощо; організація підготовки команд та 

окремих учнів до участі у наступних етапах змагань; 

- висвітлення  в засобах масової інформації та на Інтернет-ресурсах 

інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних 

працівників і проблем розвитку освіти в місті. 

2.3. Установа у процесі реалізації покладених на неї завдань взаємодіє  

з психолого-медико-педагогічними консультаціями, інклюзивно-ресурсними 

центрами, інститутами післядипломної освіти, вищими навчальними 

закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями 

тощо. 

2.4. Установа може надавати платні послуги, здійснювати іншу 

діяльність, не заборонену законодавством України. 

2.5. Колегіальним органом керівництва Установою є методична рада, 

до складу якої можуть входити представники Установи, Департаменту, 

педагогічної спільноти, громадськості, науковці тощо. 

  

3. МАЙНО УСТАНОВИ 

 

3.1. Майно Установи перебуває у комунальній власності територіальної 

громади м. Одеси та закріплюється за нею на праві оперативного управління. 

        3.2. Майно Установи складають матеріальні та нематеріальні активи, 

основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких 

відображена на її самостійному балансі. 

       3.3. Майно Установи не може бути внеском до статутного капіталу 

інших юридичних осіб та не може бути проданим, переданим безоплатно або 

відчуженим без згоди Засновника. Списання майна Установи, відчуження або 

передача в користування проводиться з підстав та в порядку, визначеному 

чинним законодавством України, рішеннями Одеської міської ради, її 

виконавчого комітету та розпорядженням міського голови.  

 

4. УПРАВЛІННЯ УСТАНОВОЮ 

 

4.1. Виключною компетенцією Засновника є затвердження Статуту 

Установи та внесення до нього змін, прийняття рішень щодо припинення, 

перепрофілювання Установи.  

          4.2. Безпосереднє управління Установою здійснює директор. 

Призначення на посаду та звільнення з посади директора Установи 

здійснюється міським головою за поданням директора Департаменту.  



4.3. Директор Установи:  

         4.3.1. Підзвітний Засновнику, міському голові та Департаменту з усіх 

питань науково-методичної, фінансової, соціально-побутової, організаційно-

господарської діяльності Установи, несе перед ними відповідальність за 

забезпечення діяльності Установи відповідно до покладених на неї завдань і 

функцій  згідно з чинним законодавством України.  

         4.3.2. Діє без доручення від імені і в інтересах Установи на всіх 

підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, 

органах державної влади та місцевого самоврядування, укладає угоди, 

спрямовані на виконання покладених на Установу завдань та функцій, 

контролює їх виконання.  

         4.3.3. У межах узгоджених з Департаментом планових завдань та 

кошторисів самостійно вирішує питання господарської та фінансової 

діяльності Установи, за винятком тих, що віднесені законодавством України 

та цим Статутом до компетенції Засновника, Департаменту або потребують 

відповідного узгодження.  

         4.3.4. За узгодженням з Департаментом затверджує структуру та 

встановлює штатний розпис Установи відповідно до затвердженої штатної 

чисельності та вимог чинного законодавства України.   

         4.3.5.  На вимогу Засновника або Департаменту у встановлений ними 

термін надає інформацію стосовно будь-яких напрямків своєї діяльності. 

 

5. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

 

     5.1. Трудовий колектив Установи становлять громадяни, які беруть 

участь у його діяльності на підставі трудових договорів, що регулюють 

трудові відносини працівника з Установою згідно з чинним законодавством 

України. Директор Установи, заступники директора Установи, методисти, які 

працюють в Установі, є педагогічними працівниками. 

        5.2. Трудові відносини з працівниками Установи, зокрема питання 

робочого часу та відпочинку, оплати та охорони праці, гарантій та 

компенсацій, регулюються трудовими договорами, законодавством України в 

межах затверджених кошторисів. 

      5.3. Установа в межах затверджених кошторисів за потребою може на 

договірних засадах залучати до своєї роботи фахівців відповідного напрямку. 

 

6. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

       6.1. Фінансово-господарська діяльність Установи здійснюється на 

основі її кошторису, затвердженого Департаментом. Джерелами формування 

кошторису Установи є: 

        - кошти  міського бюджету;  

         - власні надходження, отримані у порядку, встановленому чинним 

законодавством України, у тому числі: 



- кошти, отримані від надання платних послуг населенню, а також за 

договорами з підприємствами, організаціями та установами; 

 - благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів і 

громадян; 

- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, не заборонений 

законодавством України.   

        6.2. Установа здійснює облік результатів власної діяльності, веде 

бухгалтерську, статистичну та бюджетну звітність, несе відповідальність за її 

достовірність відповідно до чинного законодавства України. 

        6.3. Установа самостійно надає примірники квартальних та річного 

балансів з додатками Департаменту у визначені терміни. 

          6.4. Порядок ведення бухгалтерського обліку в Установі визначається 

чинним законодавством України. 

 6.5. Доходи Установи використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Установи, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених цим Статутом. 

 6.6. Установі забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) 

або їх частини серед Засновника, працівників Установи (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших 

пов’язаних з ними осіб. 

 

7. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

 

7. Установа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних фінансових коштів може: 

7.1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні 

семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати 

обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних 

науково-методичних заходах. 

7.2. Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і 

проектів, встановлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном,  

міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими  

установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством 

України порядку. 

 

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ 

 

     8.1. Припинення діяльності Установи відбувається шляхом її 

реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) на підставі рішення 

Засновника або ліквідації в порядку, визначеному законодавством України. 

 8.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що 

залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, 

зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або 



місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального 

страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій 

організації, що перебуває в комунальній власності територіальної громади              

м. Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси. 

         8.3. Ліквідація Установи здійснюється ліквідаційною комісією, 

призначеною органом, який прийняв рішення про ліквідацію, яка діє 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

         8.4. Установа є ліквідованою з дня внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про припинення юридичної особи.  

 

 

 

Секретар ради             О. Потапський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Информация к проекту решения  

 «О создании коммунального учреждения «Одесский методический 

центр образовательных инициатив»  

 

Суть вопроса:  

Коммунальное учреждение «Одесский методический центр 

образовательных инициатив» (КУ «ОМЦОИ») создается в соответствии с 

Законом Украины «Об образовании» от 5 сентября 2017 года № 2145-VIII, 

Концепцией реализации государственной политики в сфере реформирования 

общего среднего образования «Новая украинская школа» на период до 2029 

года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 14 

декабря 2016 года № 988-р.  

 Создание КУ «ОМЦОИ» обусловлено кардинальными изменениями и 

коренным реформированием сферы «Образование» в Украине.  

КУ «ОМЦОИ» создается на основе информационно-методического 

центра департамента образования и науки Одесского городского совета, 

структурного подразделения, не являющегося отдельным юридическим 

лицом.  

 Основными направлениями деятельности КУ «ОМЦОИ» являются: 

создание открытого образовательного пространства для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, профессионального роста педагогов, 

поддержки творческой инициативы; информационно-методическое и 

психологическое сопровождение деятельности педагогических коллективов с 

учетом автономии учреждений образования и академической свободы 

педагогов; содействие профессиональной подготовке педагогов в 

соответствии с государственными требованиями, социальным заказом, 

индивидуальными потребностями и возможностями;  оказание методической 

поддержки и помощи по запросам педагогических работников для успешной 

работы в условиях Новой украинской школы; проведение различных 

конкурсов педагогического мастерства, ученических интеллектуальных и 

творческих конкурсов. 

Ожидаемый результат:  

Создание КУ «ОМЦОИ»  будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг, благодаря совершенствованию профессионального 

уровня мотивированных педагогических работников. 

Возможные риски:  

Отсутствуют. 

Финансовый результат: 

Средства на содержание и обеспечение стабильного функционирования  

КУ «ОМЦОИ» предусмотрены бюджетом отрасли «Образования»         

г. Одессы на 2018 год. 

 

  

Директор департамента                                                             Е.В. Буйневич 



 


