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Це Положення визначає порядок діяльності Школи пілотів «Київське
воздухоплавне товариство» (ШП КВТ)
Школа пілотів "Київське воздухоплавне товариство" (далі - Школа)
створена рішенням загальних зборів учасників як структурний підрозділ ТОВ
«Київське воздухоплавне товариство».

a

1 Загальні положення

Школа пілотів «Київське воздухоплавне товариство» є авіаційним
навчальним закладом цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні
(FTO), яка створена як структурний підрозділ Товариства з ціллю здійснювати
підготовку авіаційних спеціалістів за затвердженими Державною службою
України
з
нагляду
за
забезпеченням
безпеки
авіації
(далі
Державіаадміністраціей) програмами.
1.2 Правові, економічні, організаційні і соціальні умови діяльності Школи
визначаються законами України, Повітряним Кодексом України, наказами
Державіаадміністрації, іншими нормативними актами, рішеннями загальних
зборів засновників Товариства, Статутом Товариства і цим Положенням.
1.3 Відповідальність по зобов'язанням Школи несе ТОВ «Київське
воздухоплавне товариство» наявним у нього коштами і майном.
1.4 Найменування Школи:
Повне:
Українською мовою – ШКОЛА ПІЛОТІВ "Київське воздухоплавне
товариство".
Російською мовою–ШКОЛА ПИЛОТОВ «Киевское воздухоплавательное
общества».
Англійською мовою - Pilot school “Kyiv Ballooning Society”.
1.5 Місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославів вал, 36-38.
1.6 Діловодство у Школі ведеться державною мовою України та , а при
взаємовідносинах з іноземними партнерами - державною мовою партнера або
англійською чи російською мовами.
1.7 Економічні відносини Школа з іншими підприємствами,
організаціями, установами та громадянами у всіх сферах діяльності здійснюються
на основі укладених договорів та угод через ТОВ "Київське воздухоплавне
товариство".
1.8 За Школу позивачем та відповідачем в суді, арбітражному суді та
третейському суді виступає ТОВ «Київське воздухоплавне товариство».
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1.1

2 Мета та напрямки діяльності Школи

2.1 Школа пілотів «Київське воздухоплавне товариство» створена з ціллю
здійснювати
підготовку
авіаційних
спеціалістів
за
затвердженими
Державіаадміністраціей програмами.
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2.2 Основними напрямками діяльності Школи є організація та виконання
робіт
з
підготовки
авіаційного
персоналу
в
Україні.
2.3 Весь особовий склад призначається наказом Директора за особистою
письмовою заявою та виконує функції на договірній основі на постійній або за
сумісництвом

a

3 Майно Школи

4 Права та обов'язки Школи

om
.u

3.1 Школа пілотів «Київське воздухоплавне товариства» не має обособленного
майна, а використовує у своїй діяльності майно TOB «Київське воздухоплавне
товариство» на правах структурного підрозділу.
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4.1 Права Школи:
4.1.1. Школа має право придбання необхідних матеріальних ресурсів у
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних
осіб використовуючи ресурси та можливості TOB "Київське воздухоплавне
товариство".
4.1.2. Школа може утримувати у своєму штаті спеціалістів для виконання
цільових функцій або завдань, включаючи працевлаштування на постійну та
тимчасову роботу, на неповний робочій день та за сумісництвом.
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4.2. Обов'язки Школи: 4.2.1.
Школа:
- забезпечує виконання вимог щодо якісної та комплексної підготовки льотного
складу за затвердженими програмами з забезпеченням високого рівня безпеки
польотів, авіаційної та пожежної безпеки, охорони праці та виконанням усіх вимог
Законодавства України в галузі цивільної авіації, відповідності до стандартів та
рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);
- забезпечує органічне поєднання стандартів загального та індивідуального
підходів з метою підвищення якості підготовки льотних фахівців і персональної
відповідальності навчального закладу в цілому та інструкторського складу зокрема;
- забезпечує авіаційний персонал, що задіяний в питаннях теоретичної,
тренажерної та льотної підготовки необхідною інформацією та інструкціями, для того,
щоб повністю орієнтуватися у свої діяльності;
- створює необхідні умови та забезпечує навчальний процес всім необхідним
матеріалом та обладнанням;
- видає потрібні документи для отримання сертифіката встановленого зразка у
Державіаадміністрації, після успішного завершення програми підготовки та складення
усіх належних іспитів.
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5 Управління Школою
5.1 Управління Школою здійснює Директор. Директор призначається
загальними зборами TOB "Київське воздухоплавне товариство" та підкоряється
директору ТОВ.
5.2 Директор Школи:
5.2.1 Реалізує права, обов'язки викладені в п.4.
5.2.2 Несе повну відповідальність за стан діяльності Школи, виконання законів
України, нормативних документів Державіаадміністрації, наказів та вказівок
директора TOB "Київське воздухоплавне товариство", Статуту TOB та цього
Положення.
5.2.3 Готує пропозиції по структурі управління Школою і штатного розкладу.
5.2.4 Представляє інтереси Школи в усіх установах та організаціях.
5.2.5 Має право видавати розпорядження, накази та вказівки що до діяльності та
особового складу Школи.
5.2.6 Призначає та відстороняє працівників Школи згідно з Положенням.
5.2.7 Забезпечує дотримання в Школі дисципліни, правил техніки безпеки та
охорони праці, правил протипожежної безпеки, охорони об'єктів власності, правил
внутрішнього трудового розпорядку.
5.2.8 В кінці навчального сезону Директор Школи своїм наказом підводе
підсумки роботи за минулий і ставить задачі на наступний навчальний сезон.
5.2.9 Вирішує інші питання відповідно з повноваженнями наданими йому цім
Положенням.
6 Облік і звітність Школи

6.1 Школа здійснює оперативний обтік своєї діяльності, веде статистичну
звітність, згідно з правилами та формами звітності «Правил сертифікації авіаційних
навчальних закладів цивільної авіації з підготовки льотного складу в Україні»,
Керівництва з підготовки та Керівництва з виконання польотів.
6.2 Школа не здійснює бухгалтерський облік своєї фінансової діяльності, тому
що являється структурним підрозділом TOB "Київське воздухоплавне товариство", а
усі бухгалтерські операції виконуються через бухгалтерію TOB.
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7 Ревізія і перевірка діяльності Школи

7.1 Комплексна ревізія діяльності Школи здійснюється Ревізійною Комісією
TOB "Київське воздухоплавне товариство" згідно Статуту.
8 Внесення змін до Положення, п р и п и н е н і й діяльності Школи

8.1 Припинення діяльності Школи відбувається шляхом реорганізації або

ліквідації.
8.2 Діяльність Школи припиняється за рішенням зборів учасників TOB
"Київське воздухоплавне товариство", а також з інших підстав, передбачених діючим
законодавством України.
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8.3 Ліквідація Школи здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною
рішенням зборів учасників TOB "Київське воздухоплавне товариство" згідно з чинним
законодавством.
8.4 Зміни та доповнення до цього Положення викладаються у вигляді додатку і
затверджуються зборами учасників TOB "Київське воздухоплавне товариство".
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9 Організація роботи Школи
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9.1 Планування роботи Школи здійснюється у відповідності з формами
основних документів по плануванню учбово-льотної підготовки.
9.1.1 Учбовий сезон в Школи починається згідно затвердженого плану-графіку з
таким розрахунком, щоб теоретична частина програми виконувалася на протязі
осінньо-зимового періоду ,а учбові польоти - на протязі весняно - літнього періоду
наступного сезону. В кінці учбового сезону проводиться аналіз роботи за сезон і
планування учбового процесу на новий навчальний сезон.
9.1.2 Планування учбового процесу на новий навчальний сезон виконується на
основі існуючих задач, виходячи з накопиченого досвіду, реальних умов, належності
авіаційної техніки та матеріальних можливостей.
9.2 Організація роботи Школи здійснюється згідно з Керівництвом з підготовки
польотів Школи, Керівництвом з виконання польотів Школи, Програми підготовки та
перепідготовки пілотів вільних аеростатів, затверджених Державіаадміністраціей.
9.2.1 На льотну підготовку курсантів планується до двох льотних змін з
обов'язковим проведенням попередньої підготовки з льотним складом.
9.2.2 Для практичного виконання польотів з курсантами і постійним складом
дозволяється використовувати суботні та недільні дні.
9.2.3 В льотні дні тривалість стартового часу не повинна перевищувати шести
годин для кожної зміни. Польоти, непередбачені плановою таблицею, а також польоти
з особами, непов'язаними з виконанням польотного завдання, забороняються.
9.2.4 Комплектування Школи курсантами здійснюється за заявами кандидатів,
за направленням Товариства, за направленням Державіаадміністрації України.
9.2.5 До льотної практики на вільних аеростатах допускаються кандидати, яким
на початок льотної практики виповнилося 18 років незалежно від статі, за станом
здоров'я визнані придатними для льотного навчання по висновку лікарсько-льотної
комісії.
9.2.6 Відповідальність за методичну підготовку керівників тренувальних занять
і правильну їх організацію покладається на керівний льотно-інструкторський склад.
В Школі встановлено навантаження на одного пілота-інструктора до 5-6
курсантів одночасно.
Підсумки роботи по виконанню планів підготовки постійного та змінного
складу з аналізом передумов до льотних пригод проводяться в Школі - щомісячно.
Генеральний директор
ТОВ « Київське воздухоплавне товариство»
28.02. 2010 р.
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