НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КП СМР «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЄЮ:
8323 ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА.
Про нас
Комунальне підприємство Сумської міської ради
«ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
Основним завданням підприємства є задоволення потреб територіальної
громади міста Суми у виконанні робіт та надання послуг пов’язаних з
перевезенням пасажирів тролейбусним, автомобільним транспортом а також
інші напрямки діяльності підприємства а саме: професійно-технічна освіта.
На підприємстві створено структурний підрозділ Навчальний центр.
Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України, керуючись Законами України, Постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Засновника,
виконавчого комітету, наказами Відділу логістики та зв’язку Сумської
міської ради та іншими чинними нормативно-правовими актами
загальнодержавного та місцевого значення, Статутом, Положенням про
навчальний центр КП СМР «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС».
Комунальне
підприємство
Сумської
міської
ради
«ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС » – це виробничі будівлі та споруди, загальною
площею 1159665.69 кв. м., що знаходяться на території
3,8392 га.
2
Навчальна площа – 1591м . На території підприємства розміщені : будівля,
прилаштована під навчальний корпус на один поверх з кабінетами
професійно-теоретичної підготовки, цех планових ремонтів, який
використовується як лабораторія з будови та технічного обслуговування
тролейбусів; навчально - виробничі майстерні на один
поверх,
де
розташовані робочі місця для слухачів; адміністративна будівля в два поверхи
де розташовані кабінети адміністрації, їдальня, хол, музей.
На підприємстві здійснюється
8323 Водій тролейбуса.

підготовка за однією професією:

Мова освітнього процесу : УКРАЇНСЬКА
Види підготовки відповідно отриманої ліцензії : ПТН ( професійно технічне
навчання ), ПрП ( перепідготовка ), ПК (підвищення кваліфікації).
Ліцензований обсяг 15 осіб.

Прийом слухачів на навчання проводиться відповідно до ліцензії
Міністерства освіти і науки України на професійно-освітню діяльність, згідно
з « Правилами прийому до навчального закладу Комунального підприємства
Сумської міської ради «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС ». Професійно технічне
навчання здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований
робітник» з числа осіб які мають повну загальну середню освіту. Навчальний
заклад здійснює підготовку кваліфікованих робітників за денною формою
навчання.
Вартість навчання, станом на 1.10.2018 р. складає 14 539,53 грн.
Можливо навчатися через Центр зайнятості , за рахунок підприємства та за
власний рахунок.
Після закінчення навчання, гарантовано працевлаштування на підприємстві
Правила прийому слухачів до Навчального центру КП СМР
«ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
Для вступу до Навчального центру КП СМР «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
необхідно подати :
1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Навчального закладу,
вказуючи обрану професію , місце проживання, до якої додають:
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- документ про освіту оригінал або завірену копію;
- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;
2. Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та
громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або
посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України
«Про військовий обов’язок і військову службу)
3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,
організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.
4. Для перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв подаються, крім
зазначених документів, засвідчена в установленому порядку копія
посвідчення водія та у разі потреби документ, що підтверджує безперервний
стаж .
Примітка. Згідно вимог п. 2.13 Правил дорожнього руху право на керування
транспортними засобами особам може бути надано:
Категорія Т (тролейбус) —з 21-річного віку.
40007, м. Суми, вул. Харківська, 113 або за телефонами (0542)
544 (0542) 700-702, (0542)700-984, (044) E-mail: sstu67@gmail.com
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