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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і є
документом, який регламентує діяльність Інституту підвищення кваліфікації
Таврійського державного агротехнологічного університету (надалі відповідно
«Інститут»).
1.2 Інститут підвищення кваліфікації Таврійської державної агротехнічної академії
створений згідно з наказом Міністерства аграрної політики від 17.05.2002 року №
132, наказом ректора від 10.06.2002 року № 282 - к з метою більш оперативного та
якісного забезпечення потреб об'єднань, підприємств, організацій, товариств, фермерів,
інших сільгосптоваровиробників незалежно від форми власності, в освітніх (навчання,
підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації, екстернат) та інформаційноконсультаційних (дорадчих) послугах.
На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України №311-р від 23.05.2007р.
наказом Міністерства аграрної політики №375 від 31.05.2007р. Інститут підвищення
кваліфікації Таврійської державної агротехнічної академії перейменовано в
Інститут підвищення кваліфікації Таврійського державного агротехнологічного
університету у зв’язку з реорганізацією Таврійської державної агротехнічної
академії в Таврійський державний агротехнологічний університет.
1.3. Найменування Інституту:
Повне:

Інститут

підвищення

кваліфікації

Таврійського

державного

агротехнологічного університету
Скорочене: ІПК ТДАТУ.
1.4.

Місцезнаходження

ІПК:

Запорізька

область,

м.

Мелітополь,

вул.

Б.

Хмельницького, 18.
1.5. Інститут є структурним підрозділом Таврійського державного агротехнологічного
університету (далі - Університет), має печатку та кутовий штамп зі своїм
найменуванням, фірмовий бланк, емблему та інші реквізити, необхідні для
здійснення визначеної цим Положенням та Статутом університету діяльності,
згідно ст. 23, 30, 61 Закону України «Про вищу освіту» та ст. 45 Закону України «Про
освіту».
1.6. Інститут керується у своїй діяльності Законом України «Про освіту», Законом України
«Про вищу освіту», Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
Законом

України

«Про сільськогосподарську дорадчу діяльність».

Статутом

університету, вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2008, наказами і
розпорядженнями ректора університету, чинним законодавством та іншими
нормативними актами.
1.7. Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до чинного
законодавства, Статуту ТДАТУ.
2. МЕТА, ПРЕДМЕТ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ,
ПРАВА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ
2.1. Мета діяльності Інституту - підвищення ефективності і стійкості функціонування
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності шляхом навчання, підвищення
кваліфікації та перекваліфікації спеціалістів і робітничих кадрів, надання інформаційних
і консультаційних послуг, впровадження досягнень науково-технічного прогресу в
агропромислове виробництво.
2.2. Змістом діяльності Інституту є підготовка, перепідготовка і підвищення
кваліфікації працівників агропромислового комплексу з врахуванням досягнень
науки і техніки, технологій і перспектив їх розвитку, поглиблення і оновлення
знань в галузі спеціальних дисциплін, організації широкого обміну передовим
науковим

та

виробничим

досвідом,

підпорядкування

змісту

навчання

практичним цілям, а також підготовка спеціалістів для дорадчої служби та
надання дорадчих послуг, спрямованих на задоволення потреб особистих
селянських та фермерських господарств, господарських товариств, інших
сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а
також сільського населення.
2.3. Основними напрямками діяльності Інституту є:
-

провадження освітньої (навчальна, виховна, наукова, культурна, методична) діяльності
на принципах гуманізму та демократизму, свободи і відповідальності, законності
пріоритетності загальнолюдських цінностей, органічного зв’язку з національною
історією, культурою, традиціями; взаємодією з іншими

закладами освіти на

національному і міжнародному рівнях; гармонійного поєднання інтегративності,
варіативності та індивідуалізації змісту та форм освіти;
-

післядипломна освіта, що включає до себе перепідготовку, спеціалізацію,
розширення профілю (підвищення кваліфікації) та стажування;

-

організація і проведення курсів, семінарів, конференцій та інших навчальних заходів,
спрямованих на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію керівних кадрів і

спеціалістів

сільськогосподарського

виробництва,

фермерів,

викладачів

університету, коледжів університету, інших ВНЗ Міністерства аграрної політики
України;
-

підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок прибуткового ведення
господарства суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській
місцевості, та сільського населення в умовах ринкової економіки;

-

забезпечення відпрацювання напрямків в системі безперервної підготовки
сільськогосподарських кадрів;

- надання суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості,
та сільському населенню дорадчих послуг з питань економіки, технологій,
управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології тощо;
-

надання дорадчих послуг органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування з питань підготовки та реалізації планів соціально-економічного
розвитку, формування громадянського суспільства;

-

поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень
науки і техніки;

-

дослідження і розробки в галузі технічних, природничих наук;

-

консультування з питань комерційної діяльності та управління;

-

інша діяльність у сфері інформатизації;

-

сприяння розвитку несільськогосподарського підприємства в сільській місцевості, у
тому числі сільського зеленого туризму, зайнятості сільського населення тощо;

-

робота з сільською молоддю, ініціювання та реалізація молодіжних програм;

-

навчання та перевірка знань з питань охорони праці керівників та посадових осіб
підприємств, незалежно від форм власності, підпорядкування та видів діяльності;

2.4 Держава гарантує навчальному закладу освіти:
- створення нормативно-правової бази діяльності закладу освіти;
- встановлення державних вимог до освіти;
- проведення державної акредитації;
- здійснення інформаційного забезпечення освітньої діяльності;
- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
- встановлення нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення;
- формування державного замовлення;
- отримання або придбання нерухомого майна та обладнання, необхідних для
провадження освітньої діяльності згідно з установленими нормативами.

2.5

Свою діяльність Інститут здійснює за державним замовленням, а також на
підставі прямих договорів з міністерствами, відомствами, підприємствами,
установами, організаціями, міжнародними, державними та іншими проектами,
фондами, громадськими організаціями і громадянами.

2.6 Інститут для здійснення, поставлених перед ним завдань, має право:
-

визначати зміст освіти з урахуванням державних стандартів та освітньопрофесійних програм, установлених у відповідності з рівнем акредитації;

-

визначати форми та засоби навчально-виховного процесу відповідно до
ліцензованої програми освітньої діяльності;

-

готувати фахівців за державним замовленням і замовленням галузевих
міністерств, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,
місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з
громадянами;

-

розробляти учбово-тематичні плани підготовки, перепідготовки і підвищення
кваліфікації кадрів;

-

формувати штатний розпис;

-

отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені
для навчальних закладів відповідного рівня;

-

створювати підприємницькі, виробничі та інші структури з метою поліпшення
підготовки спеціалістів, сприяння виробничому, культурному та соціальному
розвитку Інституту, соціальному захисту його працівників;

-

залучати до співробітництва на контрактній основі фахівців і юридичних осіб;

-

надавати інші послуги, згідно Переліку платних послуг, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів від 20.01.1997 р. № 38.

2.7 Інститут несе відповідальність за:
-

дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
наукову і науково-технічну діяльність»;

-

дотримання державних стандартів освіти;

-

забезпечення безпечних умов проведення своєї діяльності;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої і наукової
діяльності та громадянами;
-

дотримання фінансової дисципліни і збереження державного майна.

3. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ, УПРАВЛІННЯ
3.1 Організаційна структура.
3.1.1 Організаційна структура ІПК наведена в графічному вигляді в Додатку 1 та
включає три відділи:
-

відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації;

-

центр професійного навчання;

-

центр інформаційно – консультаційного забезпечення.

3.1.2 Структура Інституту визначається директором, відповідно до цього Положення, за
погодженням з ректором університету.
В Інституті можуть створюватись навчальні відділення, які надають платні
освітні послуги. Такі відділення підпорядковані безпосередньо директору
Інституту, який призначає керівника відділення, визначає напрямки їх
основної діяльності, порядок їх фінансово-господарської діяльності, структуру
відділення і умови використання матеріально-технічної бази, яка належить
Інституту.
3.1.3 Управління Інститутом здійснюється на основі поєднання єдиноначальності та
самоврядування, реалізації прав власника на використання свого майна.
3.1.4 Управління діяльністю Інститутом здійснює директор, який призначається на
посаду і звільняється з посади ректором університету.. У межах своїх
повноважень директор, заключає контракти, видає накази і розпорядження,
обов'язкові для всіх працівників, слухачів та інших осіб, що навчаються або
працюють в Інституті.
3. 1.5 Права та обов’язки директора Інституту:
-

самостійно у межах чинного законодавства, цього Положення та Статуту
університету вирішує питання діяльності Інституту;

-

у межах своїх повноважень видає розпорядження та готує і подає на
затвердження ректору накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Інституту:

-

приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту;

-

визначає функціональні обов'язки працівників Інституту;

-

формує контингент слухачів Інституту;

-

організовує побут та обслуговування слухачів і працівників Інституту,
здійснює заходи що до їх оздоровлення;

-

застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягнення до
дисциплінарної відповідальності згідно чинного законодавства;

-

представляє Інститут у державних та інших органах, відомствах та органах
місцевого управління, укладати господарські та інші угоди, визначені
статутом Університету та за дорученням ректора;

-

відповідає за результати діяльності Інституту перед ректором університету;

-

виконує кошторис;

-

забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в межах
Інституту;

-

контролює виконання навчальних планів і програм, дотримання штатнофінансової дисципліни, здійснює контроль за якістю роботи викладачів,
організацією навчальної-виховної роботи;

-

несе відповідальність за виконання покладених на Інститут завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та
іншого майна.

3.1.6 Директор Інституту підпорядковується безпосередньо ректору університету і щомісяця звітує перед ним про свою діяльність, координує і погоджує роботу
Інституту з проректорами по напрямках діяльності.
3.1.7 Заступник директора Інституту наймаються на роботу і звільняються з роботи
наказом

по університету за погодженням з директором Інституту на умовах,

передбачених чинним законодавством.
3.1.8 Наймання на роботу професорсько-викладацького складу та співробітників Інституту
проводиться відповідно до чинного законодавства за трудовими договорами, в тому
числі за контрактом.
3.1.9 В Інституті може створюватися Вчена та науково-методична ради у складі
представників професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного
персоналу, та спеціалістів практиків.
3.2
3.2.1

Слухачі інституту.
Слухачами Інституту є спеціалісти з вищою, середньою спеціальною та
середньою освітою з числа керівників і спеціалістів обласних і районних
сільськогосподарських

органів

та

виробничих

об'єднань,

сільськогосподарських виробничих формувань, селянських (фермерських)
господарств, власники присадибних ділянок, студенти, аспіранти та інші
громадяни.
3.2.2 Комплектування груп слухачів здійснюється на основі державного замовлення,
а також прямих договорів з юридичними та фізичними особами.
3.2.3 Слухачі зараховуються на навчання наказом по університету за поданням
директора Інституту. Комплектування навчальних груп проводиться згідно із
спеціальностями слухачів і їх освітою за поданням державних, освітніх
закладів та результатами співбесіди, іспитів або тестування.
3.2.4 Слухачі Інституту:
- вдосконалюють професійні знання, уміння та навички, ділові якості;
- виконують всі види навчальної роботи, які встановлені навчальними планами і
програмами;
- вносять пропозиції з удосконалення навчального процесу;
- користуються лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, бібліотекою та іншими
навчально-допоміжними підрозділами;
- виконують правила внутрішнього розпорядку.
3.2.5 У відповідності з навчальними планами і програмами слухачі можуть
проходити стажування в міністерствах, відомствах, підприємствах, приватних
та фермерських господарствах, в тому числі за кордоном.
3.2.6 Оцінка знань слухачів проводиться шляхом захисту випускних робіт,
проведенні комплексного іспиту, заліку, співбесіди спеціально створеними
комісіями.
3.2.7 Слухачі, які виконали всі вимоги навчального плану отримують посвідчення, а
при зміні рівня освіти або зміні спеціальності – диплом встановленого зразка.
3.2.8 При невиконанні вимог навчального плану, а також при грубому порушенні
правил

внутрішнього

розпорядку

слухач

відраховується

наказом

по

навчальному закладу з видачею довідки про перебування в ньому.
3.2.9 В період навчання з відривом від виробництва за слухачами зберігаються
права та пільги, передбачені чинним законодавством України (середня
заробітна плата, компенсація витрат на відрядження за місцем роботи).
3.3 Професорсько–викладацький склад, навчально-допоміжний та адміністративногосподарський персонал

3.3.1 Чисельність та номенклатура посад професорсько-викладацького, наукового,
інженерно-технічного, навчально-допоміжного, адміністративно-господарського
та іншого персоналу Інституту визначається штатним розкладом, який
затверджується ректором Університету за поданням директора Інституту.
3.3.2

Порядок

заміщення

посад

та

атестація

професорсько-викладацького,

наукового, інженерно-технічного, навчально - допоміжного та іншого персоналу,
звільнення працівників Інституту здійснюється за наказом ректора Університету
в установленому порядку.
3.3.3 Оплата праці професорсько-викладацького складу, навчально-допоміжного, та
обслуговуючого персоналу Інституту здійснюється відповідно до штатного
розкладу.
3.3.4 Оплата праці наукового персоналу Інституту здійснюється згідно Положення
про порядок виконання робіт по договорах на створення (передачу) науковотехнічної продукції та оплати праці і преміювання працівників, яке затверджує
ректор університету.
3.3.5 Стаж науково-педагогічної роботи професорсько-викладацького складу та
наукових працівників Інституту визначається та обчислюється у відповідності з
чинним законодавством України.
3.3.6 Навчальний процес в Інституті здійснюється штатними співробітниками
Інституту, найбільш кваліфікованими штатними викладачами Університету в
межах встановленого на рік середнього навантаження, або на умовах
сумісництва

чи

погодинної

оплати

праці,

а

також

консультантами

і

спеціалістами науково-дослідної частини Університету на умовах укладених з
ними трудових договорів.
3.3.7 До навчального процесу в Інституті залучаються провідні вчені та спеціалісти
на умовах сумісництва, погодинної оплати або контракту.
3.3.8 З дозволу керівників підприємств і організацій для викладання в Інституті
можуть бути запрошені висококваліфіковані фахівці в робочий час до 4-х годин
на тиждень із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.
3.3.9 Професорсько-викладацький склад, всі співробітники Інституту мають права
та обов’язки, визначені Статутом університету:
- розробляти та вносити пропозиції щодо вдосконалення навчальної та науковометодичної роботи;

- приймати участь в обговоренні питань діяльності Інституту на засіданнях його
ради;
- користуватись обчислювальною технікою, аудиторіями, лабораторіями та іншими
навчально-допоміжними підрозділами.
3.3.10 Професорсько-викладацький склад зобов'язаний:
- проводити на належному професійному і науковому рівні навчально-виховну і
методичну роботу;
- вивчати, узагальнювати і поширювати передовий науковий та виробничий досвід;
- надавати допомогу слухачам в організації самостійної роботи.
4. ФУНКЦІЇ ПІДРОЗДІЛУ І ОРГАНІЗАЦІЯ
НАВЧАЛЬНОЇ ТА ІНШИХ ВИДІВ РОБІТ
4.1 Інститут проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації у
відповідності з навчальними програмами та учбово-тематичними планами,
погодженими з Міністерством аграрної політики України або з іншими
замовниками і затвердженими ректором Університету.
4.2

В Інституті основними видами занять можуть бути: лекції, практичні,
семінарські, лабораторні заняття, а також активні методи навчання - ділові ігри,
розбір та аналіз конкретних виробничих ситуацій, вирішення виробничих
завдань, обмін досвідом, виїзні заняття, стажування на передових підприємствах
і в організаціях, в тому числі і за кордоном, контрольна, курсова і випускна
роботи, самостійна робота слухачів та інші.

4.3 Інститут виконує організаційно-методичну роботу з метою підвищення якості
навчання, удосконалення педагогічної майстерності, впровадження в навчальний
процес активних методів навчання, обчислювальної техніки і сучасних технічних
засобів.
4.4 Навчальна робота в Інституті проводиться за наступними формами:
-

денна;

-

вечірня;

-

заочна (дистанційна);

-

екстернатна.

Форми навчання можуть бути поєднані.

4.5 Навчання в Інституті поза межами державного замовлення проводиться за договорами
про навчання, підготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами;
4.6 Усі науково-дослідні та інші роботи виконуються Інститутом за договорами.
4.7 Порядок виконання робіт за договорами і порядок оплати праці регулюються
Положенням, що затверджується ректором університету.
4.8 Міжнародна діяльність здійснюється в Інституті у відповідності до положення про
діяльність відділу міжнародних зв‘язків, що затверджується ректором Університету.
4.9 Бюджетні кошти та інші надходження використовуються Інститутом на відшкодування
матеріальних і прирівняних до них витрат, на виконання робіт (надання послуг), що
відповідають профілю Інституту, на виплату заробітної плати штатним працівникам,
сумісникам та погодинної оплати викладачам за проведенні заняття згідно учбових
планів і програм, а також на створення необхідної матеріально-технічної бази і
матеріальне стимулювання трудового колективу.
5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
Інститут ПК у своїй роботі взаємодіє із структурними підрозділами і
службами університету з питань, що регламентуються положеннями Статуту
університету,

його структурою,

вимогами міжнародного стандарту

ISO

9001:2008, дорученнями ректора та основними завданнями та функціями
Інституту, а саме:
- з проректорами університету з питань функціонування та перспектив розвитку
ІПК;
- з деканатами з питань формування планів забезпечення підвищення кваліфікації
викладачів та фахівців АПК, відбору та забезпечення закордонних практик та
стажувань молодих вчених та студентів;
- з науково-дослідними підрозділами – з питань наукового забезпечення підготовки
та підвищення кваліфікації (стажування) вікладачів та фахівців АПВ;
- з бухгалтерією та планово-фінансовим відділом – щодо фінансового забезпечення
підвищення кваліфікації (стажування) вікладачів та фахівців АПВ;
- з адміністративно-господарською частиною – з питань матеріального забезпечення діяльності Інституту.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
6.1

Перелік осіб, які належать до учасників навчально-виховного процесу, визначено в ст. 50 Закону «Про освіту».

6.2 Права та обов'язки науково-педагогічних працівників визначаються ст. 55, 56
Закону "Про освіту", Статутом ТДАТУ, Правилами внутрішнього розпорядку
Інституту і посадовими інструкціями.
6.3. Права педагогічних та інших працівників Інституту забезпечуються шляхом
виконання власником або уповноваженим ним органом Положень колективного
договору та умов трудового договору або контракту.
6.4 Комерційна діяльність викладачів і працівників Інституту з використанням
приміщень, обладнання і матеріально-технічних засобів, що належать Інституту,
здійснюється лише за угодою з керівництвом Інституту по погодженню з
ректором університету.
6.5 Педагогічні працівники Інституту мають право на:
- забезпечення необхідних умов для професійної діяльності, захист професійної
честі і гідності;
- педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів, засобів навчання;
- участь у громадському самоврядуванні, обговоренні і вирішенні питань
навчальної та виробничої діяльності через органи управління Інституту;
- користування лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами,
бібліотеками, соціально-побутовими закладами;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм
навчання, організації та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та
перепідготовку;
- оплату праці відповідно до положень, які визначені чинним законодавством та
цим положенням;
- користування відповідною оплачуваною відпусткою;
- оскарження дій адміністрації у встановленому порядку;
- індивідуальну педагогічну, наукову та виробничу діяльність;
- пільгове забезпечення житлом в порядку встановленому чинним законодавством.
Викладачі можуть мати й інші права, які визначенні чинним законодавством.
6.6 Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати високу ефективність педагогічного процесу, створення умов для

-

опанування студентами всього комплексу знань, вмінь та навиків у відповідності
до кваліфікаційних та державних вимог, сприяти розвитку у слухачів
самостійності, ініціативи, творчих здібностей;
-

додержуватись педагогічної етики і моралі, поважати людську гідність слухачів;

-

бути особистим прикладом, виховувати у слухачів повагу до принципів
загальнолюдської моралі, до культурно-національних, духовних, історичних
цінностей України та до її державного і соціального устрою;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність,
загальну і політичну культуру;
дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку Інституту.

-

6.7 Адміністрація Інституту забезпечує педагогічним працівникам:
- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
- правовий, соціальний, професійний захист;
- виплату заробітної плати, надбавок до посадового окладу відповідно до чинного
законодавства;
- компенсації при втраті роботи у зв'язку зі змінами в організації виробництва і
праці, встановлені законодавством.
6.8 Права та обов'язки директора ІПК , заступників директора Інституту, керівників
структурних

підрозділів

визначаються

відповідними

Положеннями

та

Посадовими інструкціями, директором Інституту за погодженням з ректором
університету відповідно до функцій, які вони виконують.
Права

та

обов'язки

інженерно-технічного,

навчально-допоміжного

і

адміністративно-господарського персоналу визначаються посадовими інструкціями
та Правилами внутрішнього розпорядку Інституту.
6.9

За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та
співробітники Інституту у встановленому порядку можуть бути заохоченні:

- представленням до державних нагород;
- присвоєнням почесних звань;
- відзначенням державними преміями, преміями, грамотами.
6.10 Підготовка і підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за
планами Інституту в формах:
-

стажування на підприємствах, науково-дослідних інститутах, в інститутах
підвищення кваліфікації, на споріднених кафедрах університету;

-

творчі відпустки для завершення роботи над дисертаціями, монографією чи
навчальним посібником.

7. МАЙНО ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІНСТИТУТУ
7.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Інституту складають основні фонди,
оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких
відображається на відокремленому балансі.
7.2 Функції управління майном, яке закріплене за Інститутом, контроль за
ефективністю використання і зберігання здійснює Університет і органи
виконавчої влади, яким вона підпорядкована.
7.3

Фінансування

та

матеріальне

забезпечення

Інституту

проводиться

на

нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються
Міністерством аграрної політики України на підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації кадрів за державним замовленням, коштів підприємств,
установ і організацій, а також додаткових джерел фінансування.
Додатковими джерелами фінансування Інституту є:
 кошти, одержані за перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, відповідно
до укладених договорів;
 кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг згідно переліку до
Постанови Кабінету Міністрів України №38 від 20.01.1997 р.;
 кошти, одержані за навчання водіїв, операторів для роботи на персональних
комп‘ютерах, бухгалтерів-програмістів, навчання та перевірку знань керівників
та посадових осіб з питань охорони праці, електробезпеки, курсів іноземної мови
та таке інше;
 кошти або добровільні грошові внески, одержані від окремих громадян,
громадських та благодійних організацій, фондів, проектів, в тому числі від
міжнародних;
 кошти, одержані від інших видів діяльності, не заборонених чинним
законодавством.
7.4 У разі одержання коштів з інших джерел, бюджетні асигнування не
зменшуються і не підлягають вилученню, згідно діючого законодавства.

niacrani KoJreKrr4BHoro AoroBopy vrix agvriHicrpaqiero ra rpyAoBLIM

KoJIeKTI'lBoM yHl-

Bepcrrery.

8. IIPUIII4IIEHIIfl AIfl.IBHOCTI IHCTIITYTY
IixeiAarlir i peopraHigaqis (slrrrr, npr4e4raHru, uo4ilt, enAineruu, neperBoperuu) IHcrraTyry npoBoAlrrbcr rilrxv uo sardH.reHni SiHancoBoro poKy ra piureuH,rv peloopa ynieepcnrery
siAlosiruIo Ao r[IHHoro 3aKoHoAaBcrBara 1loiloxenl Craryry TAATy.
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