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1.

1

.1.

зАгАльнА чАстинА

Щей Статут розроблений вiдповiдно до чинного законодавства Украiни

i е локitпьним

нормативним актом, що регламентуе дiяльнiсть Таврiйського
державного агротехнологiчного унiверситету, реорганiзованоrо розпор{джецшш

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 23 TpaBHrI 2007 року за Ns 3l1-p <Про
рорганiзацiю Таврiйськоi державноi агротехнiчноi академii>> та наказом
MiHicTepcTBa аграрноi полiтики Уrсраiни вiд 31 травня 2ОО'| року Ns 375 кПро
рорганiзацiю Таврiйськоi державноi rгротехнiчноi академii>.

Таврйський державний агротехнологiчний унiверситет

Унiверситет) е правонаступником прав

i

(далi

обов'язкiв реорганiзованоi Таврiйськоi

державноi агротехнiчноТ академii.

Повне офiцiйне найменування унiверситету: Таврiйський державний
агротехнологiчн ий yHiBepc итет.

Скорочене найменуваннrI унiверситету, що може застосовуватися в текстах
дочIментiв - ТЩАТУ.
Повне офiцiйне найменування Унiверситету iноземними мовами2 що

.
,.

росiйською

ниверситет.

(у тому числi

та

доктора наук), проводитъ
фундшлентальнi та прикпаднi HayKoBi дослiдженнrl, е провiдним науковим i
,[етодичним центром, мае розвинуту iнфраструктуру навчаIIьних, наукОВиХ
освiти

доктора фiлософii

1

Еауково_виробничих пiдроздiлiв, сприяе поширенню наукових знань та проваДиТь

ЕуJьтурно-просвiтницъку дiяльнiсть.
1.3. Унiверситет провадитъ свою дiяльнiсть вiдповiдно

до КонститУцii

Украiни, Законiв Украiни <Про вищу ocBiTy>>, кПро ocBiTy>, кПро наукову i
науково-технiчну дiяльнiсть>>, <Про iнновацiйну лiяльнiсть>>, aKTiB Президента
Украiни, Кабiнету MiHioTpiB Украiни, iнших нормативно-правових aKTiB та IIього
Статуту. Унiверситет самостiйно приймае рiшення i провадить дiяльнiсть у межах
основних i додаткових прав, передбачених ЗаконоЙ УкраТни кПро.вищу ocBiTy>>.
Втрl^лання органiв дерх{авного управлiння у навчzLJIьну, наукову, iнновацiйну,

господарську

та iншi види

дiяльностi Унiверситету не допуска€ться,

KpiM

випадкiв, передб ачених законодавств ом Уrсpаiни.

1.4. Щiялънiсть Унiверситету фунтуеться
- aBToHoMii та самоврядування;

- розмежуваIIшI прав, повноважень i

на цринципах:

вiдповiдальностi засновника,

)/повноваженого органу, до сфери управлiння якого нzlJIежитъ унiверситет, органiв

-

пiдготовка студентiв та слухачiв професiйного рiвня квалiфiкованого

])ооlтника;

-

пiдготовка до захисту здобувачiв наукових ступенiв доктора фiлософii та
доктора наук у встановленому порядку;
- пiдготовка iноземних громадян для вступу до вищих навчальних закладiв
Украiни, пiдготовка iноземних громадян за базовими акредитованими напрямами
(спецiалъностями);

-

-

науково-дослiдна робота, дослiдження, розробка, впровадження i

пiдготовка та атестацiя наукових, на)rково-педагогiчних кадрiв;
пiолядипломна ocBiTa та пiдвищеншI квалiфiкацii фахiвцiв;

пропаганда на).кових знань, iнформацiйне

та

консультацiйне

4

забезпечення виробництва;

-

iнформацiйно-консулътацiйнi послуги (дорадничтво), надаЕня послуг

зв'язку та доступу до морежi Internet;
1.5. 1. Iншi напрямами дiяльностi Унiверситету.

_ гIровадження дiяльностi, пов'язаноi з застосуваннJIм rpeKypcopiB, якi
викорисТовуються пiд чаС вивченIuI вiдповiдних навчzlпьних дисцигlлiн та
цроведення лабораторних зrlнrlть

;

_ видання, виготовленнrI та реалiзацiя

навча-гrьноi, науковоi, нzlВЧаJIЬнО-

методичноi лiтератури; виготовленнrI та реалiзацй cyBeHipHoi продукцii, прОдУкЦii
з символiкою Унiверситету вiдповiдно до законодавства;

_ культурно_освiтня, методичнц видавниtIа,

фiнансово-госпОДаРСЪКа,

виробнича робота;
_ вирощування, переробка та речшiзацiя сiльськогосподарсьдоi пРОДУКЦii,
овочiв та фруктiв, HaciHmt зернових та технiчних культ)р; збiр, переробка та
насiнництво;
реалiзацiя лiкарсЬких росЛин, вироЩування та реалiзацЬ саджанцiв,

-

заготiвля та переробка продукцiI сiльськогосподарського виробництва,

лiсовоi сировини та бiоенергетичних рослин на папиво,
- вирощування та розведення великоi рогатоi хУДоби молочних порiд;
великоi рогатоi худоби дIя одержування м'яса; овець та кiз; свиней; птицi; iнших
тварин, переробка молока, м'яса та Iх реалiзачiя;
-

надrшня

та

науковий супровiд технологii регуляторiв росту при

вирощувшrнi сiльськогосцодарсъких культур
-

агрохiмiчне обстеження црунтiв

;

i

розробка оптимальноi системи

використання добрив при вирощувшrнi сiльськогосподарських культур ;
- хiмiчниЙ аналiЗ оiльськоГосподарськоТ продукцii, води та пролуктiв
хilрчування на вiдповiднiсть вимогам Щержавного стандарту,
-

рослинна дiагностика

i

надання рекомендацiй щодо захисту

сЬськоГосrrодарСькиХ культуР вiд бур'Янiв, хвороб i шкiдникiв;
- надання в оренду булiвель, споруД, окремих тимчасово вiльних примiщень
i пrrощ, iншого рухомого та нерухомого майна або обладнаншI, Що тиМЧаСОВО Не
науковiй
навчitльно -виробничiй,
використовусться у навччtлъно-виховнiй,
коли це не погiршуе соцiально-побутових умов осiб, якi
дiяльностi,

У разi,

Еавч€lютЬся

абО праIцоють у навчалъному закладi;

- наданнrI IIлатних послуг вiдповiдно до законодавства;
- зовнiшнъоекономiчна дiялънiсть та здiйсноннrl мiжнародних'

зв'язкiв,

- iншi дост}rпнi та доцiльнi види дiяльностi, що не

суперечать

законодавству Украiни.
1.6. Основними завданнями Унiверситету е:

-

на високому piBHi ocBiTHboT дiяльностi, яка забезпечуе
здобуття особами вищоi освiти вiдповiдного ступеня за обраними ними
провад}кення

спецiальностями;

-

здiйснення науковоi та iнновацiйноi дiяльностi шляхом проведення
наукових дослiджень i забезпечення творчоi дiяльностi учасникiв освiтнього
процесу, пiдготовки наукових кадрiв вищоТ квалiфiкачii й використання
отриманих результатiв в ocBiTнboмy процесi та виробничiй дiяльностi;
- у{асть у забезпеченнi соцiально-економiчного розвитку держави через
формування людського капiталу;

-

форrування особистостi шляхом нацiонtlпьно-патрiотичного, правового,
екологiчного виховання, утвердження в уrасникiв освiтнього процесу морrLльних
цiнностей, соцiальноi активностi, громадянськоi позицii та вiдповiдальностi,
з.]орового способу )Itиття, вмiння вiльно мислити й самоорганiзовуватися В
с\часних умовах;
- забезпечення органiчного поеднання
rнновацiйноi дiяльностi, виховноi роботи.

в

ocBiTHboMy процесi, науковоi,

_

створення необхiдних умов для реалiзацii учасниками освiтнього процесУ
iчнiх здiбностей i талантiв,
- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цiнноСтей
1

-]осягнень суспiльства;

-

поширення знань серед населення, пiдвищення освiтнього та культуРнОгО

рlвня громадян,
нzLлагодження мiх<народних зв'язкiв та здiйснення мiжнародноi дiяльнОСтi

-

в галузi освiти, науки, спорту, мистецтва i кулътури; вивчення попиту на oKpeMi
спецiальностi на ринку працi.
1,7. Унiверситет утворений 5z формi державноi установи i працюе на засадах
пеrгрибрковостi.

1.8. Унiверситет € юридичною особою, мае вiдокремлене майно, може вiД
ск)го iMeHi, без довiреностi уповноваженого органу, набуватЙ майнових i
особистих немайнових прав, мати обов'язки, буги позивачем i вiдповiдачем у СУДi.
Унiверситет мае самостiйний баланс, рахунки загального та спецiальнОго

фндiв, вiдкритi в органах казначейсъкоi служби, валютнi та iншi

РахУНКИ

6

спецi;Lльного фо*rду, вiдкритi в установах державного банку, печатку iз
зображенням .Щержавного герба Украiни, штампи та бланки зi cBocto назýsIо, а
тztкож iншу атрибугику, зареестровrIну в установленому законодzшством Украiни
порядку.

1.9. Унiверситет може бути засновником (спiвзасновником) iнших
юридшIних осiб, якi здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до напрямiв
навчально-науковоi, виробничоi та iнновацiйноi дiяльностi Унiверситету таlабо
забезпецrють виконаннrI його статутних завдань

1.10, Унiверситет може провадити освiтню дiяльнiсть спiльно з iноземними
Еавчальними закJIадами за узгодженими освiтнiми програмами.
1.11. Унiверситет здiйснюс свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни та цього Статуту.
L,|2. Структуру Унiверситету, статус i функчiI його структурних
шiдроздiлiв, у тому числi вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, визначае цей
Статуг i положення про вiдповiднi cTpyKTypHi i вiдокремленi cTpyKTypHi

пiдэоздiли, розробленi Унiверситетом

i

затвердженi наказами рекгора

УнЬерситету.
CTpyn ypHi пiдроздiли утворюються рiшенням вченоТ ради Унiверситету, у
порядку визначеному Законом Украiни "Про вищу ocBiTy,)) та Статутом
}нiверситету.

Структlzрними пiдроздiлами е: навч€Llrьно-науковi iнститути, факультети,
mфедри, наукова бiблiотека, вiддiли, служби, якi забезпечують органiзацiю,
прведення i контроль навччlпъноi, методичноi, науковоi, виховноi, фiнансовогосподарськоi дiяльностi, iншi cTpyкTypHi пiдроздiли.
Щля проведення фундаментilJIьних та прикJIадних наукових дослiджень за
вцповiдними напрямами та з метою спiвпрацi з iншими навчzшьними закJIадами
та виробництвом в Унiверситетi можуть створюватись навчаIIьно-науковi
iнститl.ти, науково-дослiднi iнститути, навчitльно-науково-виробничi центри,

фЫi, коледжi, дегIартаменти (управлiння), полiгони, HayKoBi паркй, технопарки,
пiдроздiли пiслядипломноi освiти та пiдвищеннll квалiфiкацii кадрiв, iнституги
шiслядипломноi освiти, лабораторii, навчrtJlьно-дослiднi господарства, виробничi
GIруктури, вiддiли, служби 14 iншi cTpyкTypHi пiдроздirгrr, дiяльнiсть яких не
заборонена законом.

CTpyKTypHi пiдроздiли Унiверситету

дiють у межах

повноваженъ,

вкtЕачених законодавством та вiдповiдними положеннями, затвердженими згiдно

з законом.

унiверситет мае право в устzшовленому порядку та в межах законодавства
створювати iншi пiдроздiли, дiяльнiсть яких не заборонена законодавством.

1.14.

В основу

дiяльностi Унiверситету покладенi,,

насамперед,

зiгалънолюдсъкi цiнностi Taki, як гуманiзм, академiчна свобода, корIIоративне
партнерство.

освiтнiй процес В Унiверситетi вiльний вiд втручання полiтичних
партiй, громадських, релiгiйних органiзацiй. Примусове заIцl.lення осiб, якi
1.15.

навчаютъся, до участi в полiтичних акцiях i релiгiйних заходах пiд час навчztльновш(овЕого 11роцесу забороняеться. Належнiсть особи до будъ-якоi полiтичноi

партii, громадськоi, релiгiйноi оргапiзацii, що дiють вiдповiдно до Конституuii
Украiни, не е перешкодою для ii 1"racTi в ocBiTHboMy прочесi,
2.

концЕпцIя oCBITHboi дIяльностI

2.1.освiтня дiяльнiсть Унiверситету фунтуеться на концепту€tпьних засадах
Нацiоналъноi доктрини розвитку освiти, Закону Украiни кПро ocBiTy>>, Закону
Украiни кПро виЩу ocBiTy>, мiжнародно-правових aKTiB, стандартiв вищоi освiти.
органiзацiя освiтнього процесу в Унiверситетi визнЕгIаетъся Положенням
шро органiзацiю освiтнього процесу Унiверситету, цим Статугом, Правилами
вшугрiшнього розшорядку Унiверситету, Haкitзull\{и ректора та iншими нормативнопрzlвовими актами

2.2.Щiлями ocBiTHboi дiяльностi Унiверситету

с

забезпечення УvIoB
всебiчноГо розвиТку осiб, якi навчаютьсЯ в УнiвеРситетi, необхiдних дJIя здобугтя
ЕЕмИ вищоi освiти, формування у них високих морzlJIьних якостей, патрiотизму,
:., спiльноi свiдомостi; надання послуг iз пiдготовки висококвалiфiкованих
: зхiвцiв для потреб yKpaiHcbKoi держави, у тому числi й пiдприемницьких
ст\,ктур.
2.3.

ПринциIrи

дiяпьностi Унiверситету:

.|нтеграцiя в свропейсъкий освiтнiй проотiр ;
2.з.з.Стьорення умов для особистiсного розвитку i творчоi самореаJliзацii

2 .3,2

JIюдини;
2.3 .4. ФормуваншI нацiоналъних

i загаlrьнолюдсъких

цiнностей

2,3.5. Iнновацiйнiстъ та орiентацiя на шновацrйнr технолог11;

;

2,3.6.Створення рiвних можливостей для молодi в здобутi якiсноi освiти;
2.3.'7.УпровадженнrI в освiтнiй процес нових, црогресивних концепЦiЙ
сучасних педагогiчних технологiй, науково-методиtIних досягнонь,
2.З,S.УпровадженнrI методики безперервностi освiти, надання можrrивОСтi
постiйного поглиблення загаlrьноосвiтньоi та фаховоi пiдготовки й
перепiдготовки,
2.3,9.

Функчiонування

й

подальший розвиток багатоукладностi

Й

BryiaHTHocTi освiти, що передбачае cTBopeHHrI можJIивостей дJIя тIrирокого вибору

фрr

i змiсту освiти;

2.3.10.IнтеграцiI освiти й науки IIIJuIxoM активного використання Irаукових
дослiджень i методiв iнновацiйного характеру в освiтньо-виховному гlРОцеСi;
2,3.Т1.Упровадження демократиtIних методiв у Bci сфери дiялЬностi;

2.3.12.ЗабезпеченшI сощiального захисту

осiб, що навчаються,

та

вшспадачiв.
2.4 . I_{iльовi

програми ocBiTHboi дiяльностi Унiверситету:

2.4.| Виконання Нацiональноi доктрини розвитку освiти Украiни ПРи
переходi суспiльства вiд iндустрiальних технологiй до iнформацiйного
cr спiльства, суспiльства знань;

2.4,2. Забезпечення можJIивостi громадян здобувати виЩу ocBiTy протягом
1"

сього

життя;

2.4.з. Задоволення потреб працюючих фахiвцiв

у постiйному

пiдвищеннi

свосi ква_rriфiкачii;

2.4,4. Формування у фахiвцiв можJIивостi швидкоi адаптацii до змiнюваних
yrroB економiчного та соцiального розвитку;
2.4.5. Надання можJIивостi академiчноi мобiлъностi студентiв у визначеннi
iцдrвiдуа-пъних траекторiй та змiсту навчання;
2.4,6. Створення умов для розвитку творчих здiбностей людини в атмосферi
_ворчого пошуку;

2.5. Завдання:

2.5.|. Розроблення унiверситетських навчальних планiв

.,тахуванням мirкнародних стандартiв, вимог виробництва

i

i

програМ

З

рекомендацiй

rер/кавних органiв управлiння у сферi освiти,
2.5.2. УпровалженшI гнrших ocBiTHix проiрам, навчilльних rшанiв та
iшфрмачiйних технологiй навчаннrI, створеншI й вiдкриття нових спецlztJlъностей

*:ч пiдготовки фахiвцiв;
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2.5.3. УдосконztленшI органiзацiT

та змiсту освiтнього процесу з

М€tОЮ

забезпечення европейських стандартiв у збереженнi культурних традиЦiй
Уrраiни;
2.5.4. Побудова освiтнього процесу Еа цринципах гнучкостi, адаIттивностi,
ековомiчноi ефекгивностi та iнновацiйностi практиtlноi пiдготовки з орiентацiею
Еа споживачiв ocBiTHix послуг;
2.5.5. Забезпечення процесу навчаншI HoBiTHiM лабораторним обладнанням

i

шатерiа-тlами, iнтеграцiя вищоi освiти i наукових дослiджень,

у розробленнi та вцровадженнi державних стандартiв освiти
Еового поколiння, нацiональноi системи квалiфiкачiй, iнформатизацii Та
2.5.6. Участь

комп'ютеризаuii навч€Llrьно-виховного

процесу;

з

навчzlльними закJIадами рiзних piBHiB,
пiдприемствами, зокрема, IIIJutxoM cTBopeHHrI

2.5.7, Спiвпраця Унiверситету

Еа1псовими установами та
Еавчrшьно-науково-виро бничих комплексiв

;

2.5.8, Участь Унiверситету в програмах академiчноi мобiльностi;

2.5.g.Здiйснення планомiрноi професiйно-орiентацiйноi

роботи

з

обдарованою моЛоддо, зzLл)ченшI таJIановитих вступникlв IIIJUIxoM проведеIIня
олiмпiад i KoHKypciB, створення регiоналъних центрiв пiдготовки абiтУРiеНТiВ В

YrpaiНi та за ii межами, iнших форпl довузiвськоi пiдготовки;
2.5,10. Розвиток матерiально-технiчноТ бази коледжiв УнiвеРСитеТУ,
в нъому
ро-зробленшI та фiнансове забезпеченнrI механiзмiв залученнrI до роботи
зIiсокопрофесiйних науково-педагогiчних працiвникiв Унiверситету;
2.5.П. Розроблення су{асних технологiй оцiнювання здiбностей
,,irTvpieHTiB
,

i

студентiв

за

допомогою об'ективних психолого-педагогiчних

tзтодiв i комп'ютерного аналiзlr;

2.5.t2. Забезпечення вiльного багатоканаlrьного доступу

_;зiтнiх
_"

i

наукових pecypciB через мережу IHTepHeT

в ycix

до

свiтових

примirценнях

:lrВеРСИТеТУ;

Iндивiдуалiзацiя та диференцiацiя навчання обдарованоi молодi;
2.5.|4.Створення умоВ для здобуття якiсноi освiти особами.з особливими
_;вiтнiми потребами, дiтьми-сиротами та дiтьми, позбавленими батькiвського
2.5 .|З.

_::_l\'ВаННЯ,

тнlи процес та
2.5 15.Угrровадження в освiтнiй
iнформацiйних
.;з,, KoBoi бiблiотеки сучасних

в

i

дiяльнiсть унiверситетсъкоi
комп'ютерних технологiй,

та збереження електронних
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Еilвчzl;rъних I<}pciB, обладнання аудиторiй для органiзацii дистанцiйного навчаЕня;

2.5.|6.дкrивне З;UЦпIеншI до освiтнього процесу й науково-дослИницькоi
академiй,
роботИ вчениХ НацiонаЛьноi академii наук Украiни та iнших гuLпузевих
t ахiвцiв з виробництва, провiдних фахiвцiв органiзацiй та установ;
2.5.|1.Створення умов дJIя пiдвищення ефективностi пратIевлаштуваншI

ш5/скникiв, систематиtIне проведеIIн;I монlторингу працевлаштуваннrI
lш5rскникiв, забезпеЧеннЯ зворотногО зв'язку з роботодавцями, органiзацiя
лпяJьностl громадських об' сднанъ випускникiв Унiверситету,
2. 5 . 1 8. Створення ефективноi систоми перепiдготовки науково-педагогiчних

l,a:piB, iх професiйного удосконztлення.
2.6. Засоби реалiзацii цiлей процрами:

2.6.| Постiйне оновлення trрограм пiдготовки i змiсту освiти.
2,6.2.УпровадженнlI стандартiв вищоi освiти дIя кожного освiтньогО РiВНЯ В
ш€,!кzlх спецiальностей, визначених Нацiонztпъною р амкою квалiфiкачiй.
2.6.3.ЗабезпеЧеннrI доступУ дО здобуrгя вищоi освiти ycix верств
паоеленшI

2.6.4.Удоскон;lпення форм прийомУ на навчаншI за.програмою пlдготовки
шагiстрiв на базi бакалаврiв, через впровадження конкурсного вiдбору.
магiстратуру випускникiв бакалаврату iнших
l:зктикування прийому

в

-:ВЧаJIЬНИХ ЗаКЛаДiВ.

2.6.5.Пiдвиrцення якостi рiвня ocBiTHix послуг за рахунок.
- постiйногО удосконrllrеннЯ (вiдповiДно до с}п{асних умов розвитку науки 1
_,-зlти) навчальних планiв i програм, освiтнього процесу та методiв контролю
:

*]НЬ;

науково-

застосування суIасних технологiй i методик органiзачii освiтнього
процесу, насамперед iнформацiйних технологiй;
- упровадження модернiзацiйного пiдходу до технологiй нztвчаннrl,
грамотностi та
рсалiзашii дистанцiйного навчання, пiдвищення комп'ютерноi

-

шрограмНого забеЗпеченшц удосконitленшt IHTepHeT i мультимедiйних pecypciB;

навчаншI, спрямованоi на BpaxyBaHIUI iHTepeoiB i
.;е,.iiчного розвитку кожного фахiвця вiдповiдно до характеру його можJIивоi

- iндивiдуалiзацii

шаЙбугньоi дlяльност1.
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з.

прАвд й овов,яз,ки зАсновникА
(УIIОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ)

Таврiйський державний агротехнологiчний унiверситет е вищим
павчzlпьним закJIадом державноi форми власностi, пiдпорядковуеться
3.1.

MiпioTepcTBy освiти i науки Украiни, як Уповноваженому органу.
3.2. MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни, в межах його компетенцii:

- затверджуе Статут Унiверситету2 за поданням вищого

колегiального

оргшу цромадського самоврядування Унiверситету вносить до нього змiни або
9шерджуе нову редакцiю та здiйснюе контроль за його дотриманням;
- укладае в мiсячний строк контракт iз ректором Унiверситету, обраним за
зоЕкурсом у порядку, установленому Законом Украiни <<Про вищу ocBiTy>,
- за поданшIм вищого колегiального органу фомадського самоврядування
УвЬерситету достроково розривае контракт iз ректором Унiверситету з пiдстав
па у порядку визначеному законодавством Украiни про працю, Статутом
УпЬерситету та умовами контракту;
_ видае лiцензii на освiтню дiяльнiсть на пiдставi позитивного експертного
пшGЕовку Нацiонального агентства iз забезгlеченшI якостi виrцоi освiти;
_ формуе пропозицii розмiщуе державне замовлення на пiдготовку

i

фойцiв

-

з вищою освiтою у порядку, встановленому законодавством;

сцрияе працевлаштувчшню випускникiв Унiверситету;

_ забезпечуе функцiонраншI единоi державноi електронноi

бази з питань

(Евlти;

_ забезпечуе фiнансування Унiверситету вiдповiдно до . встановлених
шrрмативiв та напрямiв дiяльностi;
_ здiйснюе контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю, ефективним
,I:tJристанням майна, переданого Унiверситету в господарське вiдання
-

:овiдно до законодавства;
- здiйснюе iншi повнова}кення, передбаченi законодавством Украiни щодо

_:

звлiння Унiверситетом.

З.З. MiHicTepcTBo освiти

i науки Украiни може

делегувати oKpeMi cBoi

*- Бноваження ректору або iншому органу управлiння унiверситету.
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4.

ОБСЯГ ЦИВIЛЬНОi IIРАВОЗДАТНОСТI

4.1.Щивiльна прr}воздатнiсть Унiверситету виникас

з

моменту

ЙОгО

дgржавноi реестрацii i складаеться з його прав та обов'язкiв.
4.2. Унiверситет мае пр;lво
:

4,2.LВизначати змiст навчаннrI вiдповiдно до вимог Закону Украiни <ПРО
Бllцу ocBiTy>, Щержавних стандартiв освiти та освiтнъо-професiйних ,пРОгРаМ,
lшосити пропозицii щодо змiн у Щержавному стандартi.
4.2.2.Розробляти та реалiзовувати ocBiTHi (HayKoBi) програми в межах
.-l r

цензованих напрямiв (спецiалъностеЙ).

4.2.3.Самостiйно визначати форми навчання

Iа

форми органiзацii

Dсвlтнього процесу.

4.2,4.
:

ер

елб

Обирати типи програм пiдготовки бакалаврiв

i

магiстрiв, що

аченi Мirкнародною стандартною кJIасифiкачiею освiти.

.4.2.5.НаправJuIти вiльнi кошти спецiального фонду на розвиток соцiальНОi
iшфраструктури YHiB ерситету.
4.2.6.Приймати на роботу педагогiчних, науково-педагогiчних та наУкОВИХ
а також iнших працiвникiв на посади, передбаченi .штатниМ

ryащЪникiв,

рmписом унiверситету.
4.2.1 .Формувати та затверджувати власний штатний розпис.

4.2.8.Приймати остаточне рiшення щодо визнання, у , тому числi
lgтilновленнrl еквiвалентностi, здобутих в iноземних вищих навчilJIъних закJIадах
;..,TteHiB бакалавра, магiстра, доктора фiлософii, доктора наук i вчених званъ
- LIeHTa, професора пiд час зарахування на навчання таlабо на посаду наукового
_

1,1

наYково-педагогiчного працiвника.

4.2.9. Запроваджувати рейтингове оцiнювання ocBiTHix, науково: _ ;.ri-lницьких та iнновацiйних досягнень учасникiв освiтнього процесу.

4.2.10. Надавати додатковi ocBiTHi

та iншi

послуги вiдповiднО

ДО

_ j::]НОДаВСТВа.

4.2.|2.СамостiйнО розпоряДжатисЯ доходами та iншими надходженнями,
,:-сжаними вiд надання дозволених нормативними документами платних послуг,
шпрема викорисТовуватИ iХ дIЯ забезпеЧеннЯ навчztпъноi i HayKoBoi роботи,

щлбання майна та його використання на пiдставi договорiв,

а також фiнансового

пбезпечення iнших видiв статутноТ дiяльностi,
4.2.1З. СамостiйнО розроблЯти та запроваджрати власнi прогрilми ocBiTHboi,
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на!,ковоi, науково-технiчноI та iнновацiйноi дiяльностi.

4.2.|4.Самостiйно запроваджувати спецiалiзацii, визначати

ix змiст

i

]рограми навчалъних диациплiн.

4.2,|5.Присулжувати ступенi виrцоi освiти здобувачам, якi вiдповiдно до

l]конодавства успiшно пройшли процед}ру атестацii пiсля завершення

РlВНЯ НаВЧаННЯ
4.2.|6. Приймати остатОчне рiшення tцодо присудження наукових ступеЕlв

: __]ПОВlДНОГО

j:т)едитованими спецiалiзованими вченими радами, у порядку визначеному
- :_{онодавством Украiни.
4.2.|,7. Утворювати загzlлъноосвiтнi навч€lJIьнi заклади зi статусом
;:l]\,ктурного пiдроздiлу унiверситету за погодженням з органами мiсцевого
- j:'lОВРЯДУВаННЯ.

4.2.L8.Утворювати, реорганiзовувати
*

та

лiквiдовувати cBoi cTpyKTypHi

--роздiли.

4.2.|9.Провадити видавничу дiяльнiсть, зокрема видавати пlдручники,

полiграфiчну базу,
шавчilлънi посiбники й HayKoBi праIIi, а такOж розвивати власну
4,2.20. Розмiщувати своi навчЕ}пьнi, науково-дослiднi та навчulJIьно-науковона пiдприемствах, в установах та органiзаuiях"
4 .2,2|. Запроваджувати власну симвоJIiку й атрибутику.

щобничi пiдроздiли

та

матерiального
4,2.22, Встановлювати власнi форми морального
g)хочення уIасникiв освiтнього процесу та iнших працiвникiв унiверситету,
4.2.23. ЗвертатИся з iнiЦiативоЮ до органiв, що здiйснюють управлiння у
вищоi оовiти, про внесення змiн до чинних або розроблення нових
р

i

- _:}1атиВно-правОвих aKTiB

,:-

у сферi вищоi освiти, а такоЖ брати у{асть у роботi

ТаКИМИ ПРОеКТаМИ.

4.2.24.провадити фiнансово-господарську Й iншу дiяльнiСТЬ ВiДПОВiДНО

]-,,1:iного законодавства

й цъого Статуту.

4.2.25,ВiдкриватИ поточнi

й

депозитНi рахунки

в

ДО

установах державних

1r_кlв.

i
4.2.26.Розвивати власну соцiально-побутову базу, мережу спортивних

"- .,ьтyрних закладiв.

та
4.2.2,7.Здiйснювати капiтальне булiвництво за рахунок коштiв загzLльного
: .-riального фондiв бюджету, рекоНстрl,кцiю, капiтulльний i поточний ремонт
на пiдставi угод пiдряду або
, : =:)вних фондiв, булiвель i споруд Унiверситету
- : :одарським способом.
-
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Спрямовувати кошти на ремонт або благоустрiй соцiально-побутових
_ 5'cKTiB УнiверсИтету, а також на соцiальн1, пiдтримку науково-педагогlчних,
_эrагогiчних та iнших категорiй працiвникiв Унiверситету й осiб, якi навчаються
4 .2 .28 .

з \-нiверситетi.

4.2.29.Використовувати кошти бюдх<ету, а також додатковi джерела
та матерiальне
-.чансування, не забороненi законодавством, на оплату праui
; :;1\Iулювання працiвникiв Унiверситету.

4.2.зO.Здiйснювати придбання, зберiгання, використання, знищення
*:eKуpcopiB, призначених для провадження дiялъностi, пов'язаноi з обiгом
,7,70
кПро
,:зкr.рсорiв вiдповiдно до Постанови кмУ вiд 06.05.2000 р. Nb

::_вердження перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i
-:.KvpcopiB> перелiку таблицi IV, списку 2.
4.2.31.НадаваТи фiзичниМ i юридичниМ особаМ платнi послугИ В Галl,зi
-,llоi освiти та пов'язаних з нею iнших г;tлузях дiяльностi за умови забезпечення
виДУ
]j _:-зння належного рiвня ocBiTHix послуг як основного статутного
_ ..lbHocTi.
4.2.з1. ЗдiйснЮватИ мiхtнароДне спiвРобiтницТво, укJIадати договори про
:_..робiТництво, встановЛювати прямi зв'язки з вищими навчiLпьними закJIадами
1_ ]е\Iних держав, мiхснародними органiзацiями, фондами тощо вiдповiдно до
:],:]ноДаВсТВа.

4.2.32. ЗдiйснюВати iншi права, якi не суперечатъ чинному законодавству.
4.З. Унiверситет зобов'язаний:

1,3.1.Щотримlzватися у своiй дiяльностi вимог Конституцii Украiни, Законiв
.: ]iНИ кПрО ocBiTy>, кПрО вИЩУ ocBiTy>, <Про наукову науково-технiчну

i

iнших законоДавчих aKTiB, а також цього Статуту.
:1.3.2.Вживати заходiв, у тому числi шляхом запровадження вiдповiдних
- , . _THix технологiй, щодо запобiгання й виявлення академiчногО плагiатУ В

-

"-.bHicTb>>,

-'j iiОВих

працях

_._tвникiв

i

наукових,

науково-педагогlчних,

здобувачiв вищоi освiти

та

педагогlчних,

1нших

притягнення ВиННИХ ОСiб

ДО

:,, : *tIплiнарноi вiдповiдальностi.

*,

1.3.3.мати внутрiшню систему забезпечення якостi i контролю вищоi освiти

дiяльностi.
4.3.4,Створювати необхiднi умови для здобуття вищоi освiти о9обами з
- . l.1tlвими потребами.
4.3.5.ОприJIюднювати на офiцiйному веб-сайтi, на iнформацiйних стендах
.

--BiTHboi
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та в будь -який iнший загальнодоступний спосiб iнформацiю про реалiзацiю своiх
_рав i виконання зобов'язань.

4.4, Права та обов'язки працiвникiв Унiверситету (науково-педагогiчних,
_э_]агогiчних, наукових працiвникiв; навчапьно-допомiжного, адмiнiстративно":равлiнського, обслуговуючого персонzlлу) та осiб, якi здобувають вищу ocBiTy в
." _;rверситетi, визначенi вiдповiдно до законодавчих i нормативних aKTiB iз питань

..rтрiшнъого розпорядку Унiверситету, положеннями про cTpyKTypHi пiдроздiли,
- _,-адовими iнструкцiями.
4.5. Працiвники Унiверситету мають право:

..

_-

- на академiчну свободу, що реалiзуеться в iHTepecax особи, суспiлъства та
-]ства загалом,
- на академiчну мобiльнiсть для провадження професiйноi дiяльностi;
- на захист професiйноi честi та

гiдностi,

)часть в управлiннi Унiверситетом, у тому числi обирати та бУти
.1:эним до вищого оргащ/ громадського самоврядування, вченоi Ради
_ брати

.

,зерситету чи його структурного пiдроздiлу;

-

обирати методи та засоби навчання, що забезпечуютъ високу якiсть

:._..тнього процесу;

- на

забезпечення створення вiдповiдних умов працi, пiдвищення своГО

-_ фесiйного рiвня, органiзацiю вiдпочинку та побуту,

встаIIовлеНих

:. _ нод?вством, нормативними актами вищого навчztльного закJIаду, умоВаМи
- :,:вirуального 1рудового договору та колективного договору;
- безоплатно користуватися бiблiотечними, iнформашiйними ресурсаМи,

-::.]\тами навччшъних, наукових, спортивних, культурно-освiтнiх пiдрОЗдiЛiв
. "з-рситету;

-

-

1

на захист права iнтелектуальноi власностi;

на пiдвищення квалiфiкацii та стажування не рiдше одного разу на П'ять

одержувати житло,

. - но.]авством

у

тому числi службове,

в

установленоМУ

порядку;

рЕшонструкцiю) i придбання житла в установленому законодавством порядкУ;
- брати у{асть в об'еднаннях громадян;
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-

на соцiальЕе та пенсiйне забезпеченнrI в устаIIовленому законодавством

порядку.
4.6. Працiвники Унiверситету зобов'язанi:

4.6.I.Щотримуватися Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>, законодавства про

-:ацю Украiни, Статуту унiверситету, Правил внутрiшнього

розпорядку

."'зtверситету.

4.6.2.Працювати чесно, сумлiнно, дисциплiновано, добросовiсно i творчо
:,:конувати cBoi посадовi обов'язки, забезпечувати викJIадання на високому
-_j,,ково-теоретичному i методичному piBHi навчальних дисциплiн вiдповiдноi
"

:BiTHboi програми за спецiальнiстю.

4.6.3.Своечасно

i професiйно виконувати накази й

розпорядження ректора
,1: безпосереднього керiвника, рiшення конференчiй трудового колективу, вченоТ
: :-i{ Унiверситету, вченоТ ради структурного пiдроздiлу.
4.6.4. Щбати про змiцнення авторитету Унiверситету. fiотримуватися норм
-.-*згогiчноi етики, моралi, поважати гiднiсть осiб, якi навчаються в Унiверситетi,
-_,1IIIеплювати iм любов до Украiни, виховувати

ix у дусi патрiотизму i поваги до

:" _ституцii Украiни та державних символiв Украiни.
4.6.5. Забезпечувати високий piBeHb пiдготовки та пiслядипломноi освiти
:

i проведення науково-дослiдницьких робiт.
4.6.6. Пiклуватися про профеоiйний, культурний

,_,,,_вцiв

:

1r

i

творчий розвиток

вачiв вищоi освiти.

4.6.7.Постiйно гliдвищувати професiйний piBeHb, науково-педагогiчну
r*cTepнicTb, загальну культуру, дотримув атися правил професiйноi етики.
-1.6.8. Щбайливо ставитися до матерiальних цiнностей, до використання
,-:рiацьно-технiчноi бази Унiверситету, дотримуватися режиму eKoHoMii, норм
_

:

j.::iрного стану та протипожежноi

безпеки.

].6.9. Щотримуватися iнших вимог законодавства Украiни.
-i,7. Особи, якi навчаються в Унiверситетi, мають право на:
вступу до вищого навчzшьного закладу;
2) безпечнi i нешкiдливi умови навчаннrI, працi та побугу;
3) трудову дйльнiсть у позанавчальний час;
1) вибiр форми навчання пiд час

4) додаткову оплачувану вiдгryстку у зв'язку з ,nuu,r**M за основним
: _:}.f роботи, скорочений робочий час та iншi пiльги, передбаченi
:.

.

-.-r_]aBcTBoM для осiб,

5)

якi поеднують роботу з навчанням;

безоплатне користування бiблiотеками, iнформачiйними фондами,
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:звчальною, Еауковою та спортивною базами вищого навчаlrьного закладу;

6)

безоплатне забезпечення iнформацiею для навчання

у

доступних
врахов}.ють обмеження
використанням технологiй,
] ]рматах
_..llттедiяльностi, зумовленi станом здоров'я (лля осiб з особливими освiтнiми

з

що

- _ требами);

7)

користування виробничою, культурно-освiтньою, побутовою,
]_]оровчою базами вищого навчilJIьного закJIаду у порядку, передбаченому
вищого навчzlльного закJIаду;
8) забезпечення гурто}Itитком на строк навчання у порядку, встановленому

. _ атутом

1:iОНОДаВСТВОМ;

9) у{асть у

науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських роботах,

. . нференцiях, симпозiумах, виставках, конкурсах, представлення cBoix робiт для

-,i.riкацii;
10) участь у заходах з ocBiTHboi, науковоi, науково-дослiдноi, спортивноТ,
1,lt,тощькоi, громадськоi дiялъностi, що проводяться в yKpaiHi та за кордоном, у
.,

..]новленому законодавством порядку;

11) ylacTb

в обговореннi та вирiшеннi питань удосконапення

освiтнъого

!шцесу, науково-дослiдноi роботи, призначеннrI стипендiй, органiзаrrii дозвiлля,
- . ]i т\,, оздоровлення;

12) внесення пропозицiй щодо умов i розмiру плати за навчання;
13) участь у громадських об'еднаннях;

у

дiяльностi органiв громадського самоврядування вищого
шlвчr}JIьного закJIаду, iнститутiв, факультетiв, вiддiлень, вченоi ради вищого

14) участь

:. -iL-Iьного закладу, органiв студентського самоврядування;

15) вибiр навчаJIьних дисциплiн

у

межах, передбачених вiдповiдною

_. .ньою програмою таробочим навчальним планом, в обсязi, що становить не
,,
:*
як 25 вiдсоткiв загальноi кiлькостi кредитiв СКТС, передбачених для даного
: : :: вищоI освiти. При цьому здобувачi певного рiвня витr{оi освiти мають право
, ',,]ати навчальнi дисциплiни, що пропон}.ються для iнших piBHiB виrцоТ освiти,
: - ,. о.]женням з керiвником вiдповiдного факультету чи пiдроздiлу,
1б) навчання одночасно за декiлькома освiтнiми програмами, а також у
*:.__ькох вищих навч:Lльних закJIадах, за умови отримання тiльки однiсi виЩОI

:: :;l

за кожним ступенем за кошти державного (мiсцевого) бюджетlч;
17) академiчну мобiльнiсть, у тому числi мiхtнароднlr;

18) отримання соцiалъноi допомоги у випадках,

встановлених
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зконодавством;

Закону Украiни "Про
19) зарахування до страхового стажу вrд повiдно до
перiолiв навчання на деннiй
:вгальноОбов'язкоВе держаВне пенсiЙне страхУвання"
за умови
навчання у вищих ЕавчzLпьних закладах, аспiрантурiо доюорантурi

фрri

лобровiлъноi сплати страхових BHecKiB;
окремих
20) академiчну вiлпустку або перерву в навчаннi iз збереженням
освiти, а також на поновлення навчання у порядку,

цав

здобувача вищот

сферi освiти i науки;
tтаIrовленому централъЕим органом виконавчоi влади у
плану;
21) участь у формуваннi iндивiдуальЕого навчЕtльного
Еавчаннi, науково22) MopaTrbцe таlабо матерiальне заохочення за успiхи у

шшiдriй i громадсъкiй роботi,

за мистецъкi та сгrортивнi досягнення тощо;

24) безоплатне проходження практики на пiдприемствах,'в установах,
пiд час виконання виробЕичих
t*падiлх та органiзацiях, а тi}кож на о11лату працi

-

-.кцiй згiдно iз законодавством;

як BiciM кzшендарних тижнiв
25) канiкулярну вiдпустку тривалiстю не менш

-: :]вчалъниЙ

piK;

здобуття вищоi
26) отришлання цiльових пiльгових державних кредитiв для
MiHicTpiB Украiни;
I1 ч порядку, визначеному Кабiнетом
,,_ :
закJIаду та ix
27) оскаРженнЯ дiй органiв управлiння вищого навчаJIьного
- , ::]оВих осiб, педагогiчних i науково-педагогiчних працiвникiв;
та вiльний доступ до
28) спецiатlъний навчzLJIьно_реабiлiтацiйний супровiд
вiдповiдно до медико-соцlilльних
*: rструктури вищого навчzlllьного закJIаду
станом здоров'я.
. jraнb за наявностi обмежень життедiяльностi, зумовлоних
_ _

].8.особи,якiнаВчаЮТьсявУнiверситетi,зобов'язанi:
4.8.1 ,Щотримув

тrися Законiв Украiни, Статуту, Правил внутрiшнъого

норм,
: , , - ]ря.]ку унiверситету, морапьних та етичних
].8.2.Виконувати навчil;1ьний план у визначенi строки
шташовлених графiкiв.

4.8.3.

та вiдповiдно до

Вiдвiдувати заняття, виконувати вимоги освiтнъоi

rlшpaц}i

(науковоi)

бути вiдраховаш
4.9. Особи, якi навчаються в Унiверситетi, можуть

Уrirерситету.

I

з

оовiтньою (науковою)
4.9.1.На пiдставi завершення навчання за вiдповiдною
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-,-rограмою;
4.9 .2.За власним бажанням;

4.9.3.При переведенн1 до 1ншого навчального закJIаду;
4.9 .4.За невиконання навчztпьного плану;

4.9.5.За 1rорушення умоВ договорУ (контракту), укгIаденого мiж

упьерситетом та особою ) яканавчаеться, або фiзичною (юридичною) особою, яка
шIпачус таке навч€шня;
4.9.6.В iнших випадках, передбачених законом.

5. упрдвлIння унIвЕрситЕтом, прдвд й оьов,язки
РЕКТОРА УНIВЕРСИТЕТУ

:

_

5.1.Безпосереднс управлiння дiяльнiстю Унiверситету здiйснюс ректор.
визначенi законодавством Украiни i
_ о праВа, обов'Язки та вiдповiдальнiстЬ

Унiверситету.
5.2.ректор е представником Унiверситету у вiдносинах з державними
:, ]наN,Iи, органами мiсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними
Законом
: _ 5аrtи i дiс без довiреностi В межах повноважень, передбачених

-- .

_1т\,том

. . _ эiни кПро вИЩу ocBiTy> та Статутом Унiверситету,
5.3. Ректор Унiверситету в межах наданих йому повноважень:

дiяльнiсть вищого навчztльного закJIаду.
5.з.2. Вирiшуе питаннЯ фiнансоВо-госпоДарськоi дiялъностi Унiверситету,
, : _..Р.]Х(ус його структуру i штатний розпис.
5.3.3. Видае накази, розIIорядження, доручення) якi обов'язковi для
5.3. 1.Органiзовуе

: l]._НзНня BciMa учасниками освiтнього процесу i стрlrктурними пiдроздiлами
-.ерситету.
5 3.4. Вiдповiдае за результати дiялъностi Унiверситету перед засновником
,' . ." повНова}кениМ ним органом - MiHicTePcTBoM освiти i науки Украiни.

,,_

r

5.3.5.С розпорядником майна та коштiв.
5.3,б.Забезпечуе виконання фiнансового плану (кошторису) унiверситету,
ас договори (угоди), дае доРуIення, вiдкривае згiдно iз законодавством

':-1кIлУорГаНаХЩержавноiкаЗнаЧейсъкоiслl,жбиУкраiниТаУсТаноВах
ш&тдявних банКiВ.

Призначас на посадУ та звшьНяе з посади працlвникlв.
5.3.8.Забез[ечуе охоронУ працi, дотримання законностi та порядку,

5,з.,7 .
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5.3.9.Визначае функцiональнi обов'язки працiвникiв,
5.3.10.Формуе контингент осiб, якi навчаються в Унiверситетi.

5.3.11. Вiдраховуе з Унiверситету та поновлюе на навчання в нъому
зшобувачiв вищоi 'освiти за погодженням з органами студентськОгО
саlrоврядування та первинною профспiлковою органiзацiею осiб, якi навчаються
(пщо дана особа € чпеном профспiлм), з пiдстав, установлених Законом Украiни
;fфо вищу ocBiTy>.

5.З.t2. Забезпечуе органiзацiю та здiйснення контролю за

виконанIuIм

шавчzшъних rr.rrанiв i програм навчzLлъних дисциплiн.

5.З.13. Контролюе дотримання BciMa пiдроздiлами

штатно-фiнансовоi

:.,--циплiни.

5.3.14. Здiйснюе контроль за якiстю роботи педагогiчних, науково*-:згогiчних, наукових та iнших працiвникiв.
5,3.15. Забезпечуе створення умов для здiйснення дiевого та вiдкритого

-:

,Iа_]ського контролю за дiяльнiстю вищого навч2Lпьного закJIаду.

5.3.16. Сприяе та створюе умови для дiяльностi органiв студентськОгО
_ : l_ tsрядування, органiзацiй профспiлок працiвникiв Унiверситету i студентiв,
органiзацiй, якi дiють у вищому навчztJIьному закладi.
5 3.17. Сприяс формуванню здорового способу життя у здобувачiв вищоi

-:,_ 1"(з_]ських

,_: . !{. зпriцненню спортивно-оздоровчоi
-

*л

бази вищого навчального

ЗакJIаДУ,

.:к]с нагIежнi умови для занять масовим спортом.
5.3.18. Сгriльно з виборними органами первинних органiзацiй профспiлОк

-:,__BHllKiB Унiвероитету i студентiв подае для затвердження ВиЩОМУ
-;- .LlbHOMy органу громадського самоврядування Унiверситету правила
}" -:1шнього розпорядку та колективний договiр i пiсля затвердженнlI пiдписуе

*

r _r,i9.вводить у дiю рiшення вченоi ради Унiверситету, положення Про

:-, :я-]кованi пiдроздiли Унiверситету.

j 3.20. Ректор мае право змiнювати спiввiдношення обсягiв основних виДiв
j. r_*: ч lcTi науково-педагогiчних працiвникiв (навчальна, наукова, наУкоВо:: . -,lЧН3,

i виховна робота, практичне впровадження досягнень науково-; - j.-:.rГо прогресу) залех<но вiд виробничоi потреби та iндивiдуальних
--,,Tu-Ii
цих працiвникiв, а також вирiшувати у встановленомУ порядкУ
'i -- : - _...1 lrатерiалъного заохочення та встановлення надбавок до ix заробiтноi
,l,*:--, . \Iежах фоrrду оплати прачi за кошторисом Унiверситету.
,
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В

установленому порядку цризначас на посади та звiльняе з посад
цроректорiв. Укладае контракти з директорами iнститутiв, деканами факультетiв,
*ilректорами коледжiв, пiсля обрання iх в
установленому законом порядку.
-:lIзначае керiвникiв iнших структ}рних пiдроздiлiв Унiверситету, визначае iх
- _ садовi обов'язки i вiдповiдальнiсть. Призначас на посаду та звiльняс з посади
- : ацiвникiв унiверситету.
5.3.2|.

5 .З

.22. Здiйснюе iншi повноваження.

5.4.Ректор Унiверситету вiдповiдас за здiйснення ocBiTHboi, науковоi,
,:,, ково-технiчноi, iнновацiЙноi дiяльностi в Унiверситетi, за результати
:.нансово-господарськоi дiяльностi, стан i збереження нерухомого та iншого
л.йна Унiверситету.

Ректор lцороку звiтуе перед засновником або уповноваженим ним
. :. аном та вищим колегiа_пьним органом громадського самоврядування
5.5.

""

::iВеРСИТеТУ.

5.б.Ректор Унiверситету зобов'язаний оприлпсднювати rцорiчний звiт про
:. _ Lr дiяльнiсть на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету.
5.7. Ректор Унiверситету може делегувати частин)i своiх повноважень
, :- _1пникам - проректорам i керiвникам структурних пiдроздiлiв.
5.8. Пiсля виходу на пенсiю з посади ректора Унiверситету особа, яка
:_-.lювilла на цiй посадi не менше як 10 poKiB пiдряд, може бути призначена

ректора Унiверситету на громадських засадах або з виплатою
-: _ lхового утримання за рахунок власних надходжень Унiверситету у розмiрi

:r

-:{IIKOM

_

.а_]ового окJIаду, який BiH отримував перед виходом на пенсiю.
5.9. Обрання, призначення та звiльнення з посади ректора Унiверситету:

5.9,1.Кандидат на посаду ректора Унiверситету мае бути громадянином
",r.:аlНИ, ПОВИН( эн вiльно володiти державною мовою, мати вчене звання та
-,,"ковиЙ ступiнь i стаж роботи на посадах науково-педагогiчних працiвникiв не
1;:IШе ДеСЯТИ POKiB.

Одна i та ж сама особа не може бути керiвником вiдповiдного вищого
,:зча:Iьного закJIаду бiльше нiж два строки, Ректор Унiверситету, якиЙ обраниЙ
ш вi,щIовiдну посаду на час набрання чинностi Закону Украiни кПро вищу
:._т\,)), продовжуе виконувати cBoi повноваження

згiдно з укладеним з ним

. _.*,lpaKToM та мас право обиратися на вiдповiдну посаду на ще один строк,
5.9,2.

Конкурс на замiщення посади ректора Унiверситету оголошуе

l"|_._tcTepcTBo

освiти

i науки Украiни в

порядку визначеному законодавством
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УlсpаiЪи.

5.9.3.Ректора Унiверситету обираютъ шuIяхом таемного голосув€шнrI
Строком на п'ятъ poKiB у порядку, передбаченому законодавством Уrqраiни.
5.9.4.Брати )дастъ у виборах ректора Унiверситету маютъ право:
- кожен науковиЙ, на)rково-педагогiчниЙ i педагогiчниЙ штатниЙ працiвник

УпЬерситету;

-

rтредставники З числа iнших штатних працiвникiв, обранi вiдповiдними
щачiвниками IlIJlяxoM прямих таемних виборiв;

- виборнi представники з числа студентiв, обранi студентами

шРлr{ID(

IIIJuIxoM

тасмних виборiв.

5.9.5. Загальна кiлъкiсть (повний склад) наукових, науково-педагогiчних i
reдагогiчних працiвникiв Унiверситету повинна становити не MeHTTIе 75 вiдсоткiв

шальноi кiлькостi осiб, якi мilють право брати )лIасть

у

виборах; кiлькiсть
rffiорних представникiв з числа iнших працiвникiв Унiверситету - до 10 вiдсоткiв,
: ]..-]ъкiсть виборних представникiв з числа студентiв - не менше 15 вiдсоткiв осiб,
;r: \1ають право брати у{асть у виборах.
5.9.6. Вибори вважають такими, що вiдбулися, якщо у{асть

у них

взяли

-,ьше 50 вiдсоткiв загальноi кiлькостi осiб, якi мають лраво брати участь у
,11],lр?х, кохtен iз них мае один голос i голосуе особисто.
5.9.'l

. З кандидатурою, яка набрала бiльше 50 вiдсоткiв голосiв.осiб, якi

право брати у{асть у виборах, MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни укJIадае
.,
-JaKT строком на п'ять poKiB не пiзнiше одного мiсяця з дня ТТ обрання.
l:-:_lть

5.9.8. Ректор Унiверситету може бути звiльнений з посади MiHicTepcTBoM

i науки Украiни, а

у

з

приЙняттям рiшення про Його
: -:-1I1кання вищим колегi€lJIьним органом громадського самоврядування з
- -:тав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту
. _.зерситету й умов контракту. Подання про вiдкликання ректора може бути
:: _тII

:

також

зв'язку

,.:ено до вищого колегiального органу громадського

самоврядування

.,=.эерситету не менше нiж половиною статутного скJIаду наглядовоi або вченоi

:, -,l Унiверситету. Рiшення про вiдкликання ректора Унiверситету приймають
l_..шiстю голосiв за умови присутностi не менше двох третин статутного скJIаду
l il .lрб колегiального органу громадського самоврядування Унiверситету.
5.10. Вибори ректора Унiверситету проводяться вiдповiдно до Закону
., r:еiни кПро вищу ocBiTy> з дотриманням таких принципiв:
вiдкритостi

;

гласностi;

2з

таемЕого та вlJIьного волевиrIвленшI; добровiльностi участi у виборах;
демократичностi;
забезпечення piBHocTi прав уrасникiв виборiв.
5.11. Забезпечення проведення виборiв ректора Унiверситету здiйснюеться
_ _1сновником
або уповноваженим
-_,iраiни.

Контроль

за

ним органом - MiHicTepcTBoM освiти i науки

дотриманням вимог законодавства

та

принципiв,
.,lзначених методичними рекомендацiями, здiйснюс MiHicTepcTBo освiти i наlrки
5.12,

-.,-i,раiни.

5.13,Обрання на посаду та звiльнення з посади директора навчrlпьно:]\-кового iнституту, декана факультету.
5.13.1. Щекан факультету (лиректор навчально-наукового iнституту)
бираеться вченою радою Унiверситету строком на п'ять poKiB з ypaxyBaHHrIM
= : J позицiй факультету (навчально -наукового iнституту).
5,13.2, Ректор Унiверситету укладае з керiвником факультету (навчалъно-_:\кового iнституту) контракт. Керiвник факультету (навчально-наукового
_.,тит}т}) здiйснюе cBoi повноваження на постiйнtй ocHoBr.
5.13.3,,Щиректор iнституту, декан факультету можуть мати заступникiв iз
::tsчzl,тьноi, науковоi та з виховноi роботи.

Керiвник факультету (навчально-наукового iнституту) може бути
гirьнений з посади ректором Унiверситету за пQданнrIм вченоi ради
5.13.4.

УпЬерситету або органу цромадського самоврядувчшня факультету (навччLпъно-:-, кового iнституту) з пiдстав, визначених законодавством про працю, за

-

:\шення стац/ту унiверситету та умов контракту.
5.13.5. Пропозицiя про звiльнення керiвника факультету (навчальноrЕукового iнституту) може бу." внесена до органу громадсъкого самоврядрання
|пryльтету (навчалъно-наукового iнститугу) за умови ii пiдтримки не менше нiж
- ..lовиною
-.

:.,

голосiв статутного скJIаду вченоi ради факультету

(навчалъно-

кового iнституту).

про звiльнення керiвника факультету (навча_гrьноiнституту) приймають не менше Hixt двома третинами голосiв

5.14.1.Пропозицiю
_:,",кового

]т\,тного скJIаду органу громадсъкого самоврядування факультету (навчально:1j., кового iнституту). Одна i та ж сама особа не може бути керiвником факультету
;

,

_1.]вчzLlIьно-наукового iнституту) бiльше

нiж два строки. Керiвники факультетiв

=.]вчzlльно-наукових iнститутiв), якi обранi на вiдповiднi посади на час набрання
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виконувати сво1
.;IHHocTi Закону Украiни кПро вИЩу ocBiTy>>, продов)Itують
та маютъ право обиратися
, --'вноваЖення згiднО з укJIаденими з ними контрактами
..: вiдповiднi посадина ще один строк,
5.14.2.Ректор при cTBopeHHi нового факультету (навчалъно-наукового
(навчально*ституту), призначае виконувача обов'язкiв керiвника факультету
виборiв керiвника факулътету
: f\ ковогО iнститутУ) ,rа строК дО проведеннЯ
три мiсяцi.
:1]ВЧалЬно-наукового iнституту), aJIe не бiлъше як на

та

з

посади керiвника фiлii
в такому ж
_.зtверситету, вiдокремленого структурного гriдроздiлу вiдбуваеться
5.t4.З.Обрання, призначення

звiльнення

й обрання, призначення та звiльнення з посади керiвника факультету
- -,рядку, що
: ]вчаJIьно-нау кового iнституту).
ocHoBi в
5.|4,4. З особою на посаДУ директора, пiсля обрання на конкурснiй

трудовий контракт,
::ановленому порядку, ректором Унiверситету укладаеться
головного бухгалтера
5.14.5. ПрачiвНики на посадИ заступникiв директора,
призначаються наказом ректора Унiверситету за
" -._е.]жу та керiвникiв вiдДiлень
-анням директора коледжу-

бiльше двох
5.14.6.Керiвники коледжiв можуть перебувати на посадi не
на час набрання
:::,.KiB. КерiвниКи коледЖiв, якi обранi на вiдповiднi посади
своi
-,iэностi Закону Украiни кПро вИЩу ocBiTlu>, продовжують виконувати
обиратись
- ,;новаЖе}lнЯ згiднО з укJIадеНими З ними контрактами та мають право
- : ;1_]повiднi посади на ще один строк,

вакантниХ посаД науково-педагогiчних прачiвникiв
- .Iснюсться за конкурсом та укJIаденням контракту. Рiшення щодо проведення

5.15. ЗамiщеннЯ

приймае ректор Унiверситету,
5.15.1. Для проведення конкурсного

" . _ii\-pcy

вiдбору

за

наказом . ректора
,_Берситету утворюетъся конкурсна комiсiя, Повноваження конкурсноi KoMicii

:,l ] j1ачаються вiдповiдним

положенням,

особи з
5.|5,2. Науково_педагогiчною дiялънiстю мо}куть займатися
високими
: -..trвiдною освiтою, професiйною практичною пiдготовкою та
оголошення конкурсу унiверситетом можуть
. : }lьними якостями. Пiд час
вимоги до осiб, якi
1: . jновJIюватись вiдповiдно до законодавства додатковi
,

_

Ti\-Tb

займати посади науково-педагогiчних працiвникiв,

5.15.3.
.'"

Пiд час

замiщення вакантних посад науково-педагогiчних

KOBOi бiблiотеки, старших викладачiв, викладачiв, асистентiв укJIаденню
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lрудового договору (контракту) передуе конкурсний вiдбiр, порядок проведення
шого затверджуеться вченою радою унiверситету,
5,15.4.В окремих випадках, у разi неможJIивостi забезпечення освiтнього
науковоцоцосу нiUIвЕими штатними гrрацiвника]uи, BaKaHTHi посади
reдагогiчних праlдiвникiв можугь замiщуватися за трудовим договором до
конкурсного замiщення цих посад у поточному навчальному polli,

шроведеннlI

5.16. Для розв'язання поточних питань дiяльностi

Унiверситету

GIворюються робочi органи: ректорат, деканати, пРийМаЛЬЕа КОМiСiЯ ТОЩО.
шоложеншI про робочi та дорадчi органи затверджуе вчена рада Унiверситету
. _-,повiдно до Статуту Унiверситету.
5.17.В Унiверситетi дiють вчена Рада Унiверситету, наглядоъа рада,

(слухачiв),
|з:о.]ична рада, вченi РадИ факультетiв, наукове товариство студентiв
:: .lpaHTiB, докторантiв i молодих вчених тощо.
5.18. З метою вироблення стратегii та напрямкiв здiйснення ocBiTHboi та

-.'..;овоi дiяльностi Унiверситету ректор Унiверситету мае право утворювати на
-: . ]"1а.]ських засадах дорадчi (дорадчо-консультативнi) органи (раДУ
тОIцО),
: . 1lтодавцiв, раду iHBecTopiB, раду бiзнесу, студентську, наукову раду

5.20. Вчена рада Унiверситету

е

колегiальним органом управлiння
poKiB, ii скrrаД затверджують
- -в-рситету, який утворюЮть строКом на п'ятЬ
закiнчення повновarкень
'-::.lЗо\I ректора упродовж п'яти робочих днiв вiд дня
5.20.1.

Вчена Рада Унiверситету

- . _зре.fнъого скJIаду вченоi ради.
5.20.2. основним завданням вченоi ради е об'еднання зусиль'i координацiя
: L_bцocTi науково-педагогiчних працiвникiв для визначення та реалiзапii
i тактичних завданъ, спрямованих на забезпечення високоi якостi

_::.тегiчних

-.

-. ]товки

фахiвцiв

-_1-'ьшого розвитку наукових дослiджень та iнновацiйноi дiяльностi, проведення

,,,-,.]вноi роботи, iнiцiювання та затвердження програм розвитку i планiв
_ ;-]bнocTi Унiверситету.
5.20.3. Вчену раДу Унiверситету очолюе ii голова, якого обирають.тасмним
- -,]с\,ванняМ з числа членiВ вченоi РадИ Унiверситету, якi мають науковий
У перiод
::*:1нЬ таlабО вчене (почесне) звання, на строк дiяльностi вченоi Ради.
бути
, :;'.THOCTi головИ вченоi РадИ УнiверситетУ йогО обов'язки можуть

26

покпаденi на заступника голови вченоi ради Унiверситету, обраного вiдкритим
пlлоGуваннrIм на першому засiданнi новообраноТ вченоi Ради Унiверситету.
5.20.4. .Що складу вченоi Ради Унiверситету входятъ за посадами ректор,
rlюректори, директорИ iнститутiв, деканИ факультетiв, директори коледжiв,

бухгалтер, голова
учештй секретар, директор HaykoBoi бiблiотеки, головний
цофсгriлкового KoMiTeTy, голова студентського самоврядування.
5.2о.5. Що склаДу вченоi радИ Унiверситету входять виборнi представники:
- якi працюють В Унiверситетi на постiйнiй ocHoBi та IIредставJIяютъ
Е!rкових, науково-педагогiчних працiвникiв i обранi з числа завiдувачiв кафедр,
*:

-

:

_

фесорiв, докторiв наук, докторiв фiлософii;
- якi працюють в Унiверситетi на постiйнiй ocHoBi та

пред.riurr".rь iнших

rцtвникiв Унiверситету;

- виборНi представникИ аспiрантiв, докторантiв;
- керiвники виборних органiв первинних профспiлкових

---, leHTiB

та аспiрантiв;

- керiвники органiв студентського

самоврядування вiдповiдно

: ' jlечених Положенням про вчену раду унiверситету,

- за рiшенням вченоi Ради до ii складу можуть входити

:

-.нiзацiй роботодавцiв.

органiзаuiй

до

квот,

представники

,75 вiдсоткiв скJIадУ вченоi Ради
-.БерситетУ повиннi становити HayKoBi, науково-педагогiчнi працiвники
- :.РСИТеТУ; не менше 10 вiдсоткiв вiд ii загалъного скJlаду - виборнi

При цьомУ не менше

5.20.6.

Hix<

-;,: -ставники З Числа СтУдентiв.

IIредставникИ з числа працiвникiв Унiверситету обираються
'.:\I колегiальним органоМ громадсЬкого самовряДування Унiверситету за
5.20,7

j
-

. ВиборНi

_::нняNI структурних пiдроздiлiв, у яких вони працюють,

а

виборнi

-:: -ставники З числа студентiв обираютъся студентами шляхом прямих таемних

l
:

'_

.

liB.

5,20.8. ВиборИ до скJIаДу вченоi ради починаються за 30 календарних днlв
попередНьогО скJIаду вченоi Ради Унiверситету.
_ r.lнчення повНоваженЬ
5.20.9.

Рiшення вченоi ради Унiверситету вводятъся

в дiю

наказами

; : --: ]Ра,

5,20.10. TepMiH повноважень вченоi Ради Унiверситету становить 5 poKiB.
5.21 . Повноваження вченоi ради.

5.21.1.Визначае стратегiЮ

i

перспективнi напрями розвитку ocBiTHboi,
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Еауковоi та iHHoB ацiйноi дiяльностi YHiB

5.2|.2. Розробляе

i

ер

ситету.

подас вищому колегiалъному органу цромадсъкого

GамовряДування проею СтатугУ Унiверситету, а також рiшення про BHeceHHrI змiн
i доповненъ до Еього.

5.21,3. Ухвалюе фiнансоВий гшаН i рiчний фiнансовий звiт Унiверiитету.
5.2|,4.Визнача_е систему та затверджус процедури внутрiшнього

забезпечення якостi вищоi освiти.

5.2|.5.Ухвалюе рiшення про розмiщення власних ,rЬдходжень у
згIrторiаЛъниХ органаХ централЬногО органУ виконавчоi влади у сферi

:._:]нзчейського обслуговування бюджетних коштiв або в банкiвських установах.

5.2I.6,Ухвалюе за подаНням рекТора УнiВерситетУ рiшення про утворення9
:. lрганiЗацiЮ та лiквiДацiЮ структ}рних пiдроздiлiв.
5.2L.,7. Обирае за конкурсоМ таемним голосуванням на посади, деканiв
:,K.,:tbTeTiB, завiдувачiв кафедр, професорiв i доцентiв, директора науковоi

'

].liотеки, директорiв коледжiв;
5.21.в. ЗатвердЖуе ocBiTHi програМи та навчальнi плани для кожного рiвня

:,l _Juli освiти та спецiа-шьностi.

_l

5.2I.g. Ухвалюе рiшення з питань органiзацii освiтнъого процесу, визначае
]ю1 навчання на вiдповiдних рiвнях.

5.21.10.

Ухвалюс ocHoBHi напрями проведення наукових досJIlджень

,га

. _,вацiйноi дiяльностi.
напрямiв рОЗВИТКУ НаВЧаЛЬНОi,
5.21.11. Розглядае питання щодо стану
-::чL.1ьнО-методичноi, науковоi та науково-дослiдницькоi роботи, мiжнародних
*

i

: 1j,KlB Унiверситету.

5.2|.12. Присвоюе вченi званIUI професора, доцента i старшого дослlдника
-j
]_]ас вiдповiднi рiшення на затвердження до атестацiйноi колегii центрztлъного
:. :ц\, виконавчоi влади у сферi освiти i науки.
5.21.13. РозгЛядае питаннЯ прО пiдготовкУ науково-педагогiчних кадрiв,
: . 1:,Tl, аспiрантури та докторантури.

5.2|.14. розглядас

й

затверджус теми дисертацiЙ на здобуТТЯ НаУКОВОГО

--"-зня доктора фiлософii, доктора наук.
5.21,15. Розглядас питанНя пiдготОвки й видання монографiй, пiдруlникlв,
журналiв та iншоi HayKoBoi й
посiбникiв, наукових

шчzшьЕих

фахових

iпвчzшъно-методичноi лiтератури.
на
5.21.16. Розглядае питання про висуIIеншI спiвробiтникiв Унiверситету
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державних премiй, нагород i вiдзнак.
5.2|.|'l . За погодженням з оргtшztfuIи студеЕтського сilt\{оврядування
студентiв, аспiрантiв i доrсгорантiв
., н 1верситету рекомендуе кандидатiв iз кратцих
:,] б\"гтя

-

_-ч

отримання iменних стипендiй,
5.21.18.

Оцiнюе науково-педагогlчну дlяJIьнlстъ структурних пiдроздiлiв

_,чlверситету.

прО
5.2L19.Затверджуе зразок i порядок виготовлення власногО докуменТа
:,1l]\ ocBiTy, положеннЯ про процедуРу та пiдстави для його видавання
та пiдстави для
:,..l\ скникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру
: ,1-fвання випускникам спiлъних i подвiйних дипломiв.
5.2|.2О. Приймае остатОчнi рiшення про визнання iноземних документiв

вIIшу ocBiTy, HayKoBi ступенi та вченi звання пiд час прийняття ца роботу
*.:агогiЧних, наУкових, науково-педагогiчних та iнших працiвникiв, а також пiд

_

,::

зарахування вступникiв на навчання,
5,2|.21. Мае право вносити подання про вiдкликання ректора Унiверситету
яке
-,-]став, передбачених законодавством, Статутом Унiверситету, контрактом,

:

,

колегiальний орган громадсъкого самоврядування Унiверситету,
:,2|.22. Розглядае iншi питання дiяльностi вищого навчагIьного закJIаду,
вчена рада
5.22, Вiдповiдно до ст.3б Закону Украiни кПро вищу ocBiTy>
- Б.рсtlтету делегуе повноваження цIодо обрання на посади доцентlв вченим
_

-

.1с-]ас вищий

Fшм

факультетiв.

За

органу
рiшенням вищого колегiалъного
iншi
шоврядування вченiй Радi Унiверситету можуть бути делегованi
5.23.

громадсъкого

llEoBzDKeHHII.

вчOну раду, яке
5.24, ПорядоК роботИ вчеIIоi ради регулюе ПоложеншI Irро
видання
ш€рдкуе вчена рада Унiверситету, воно набувае чинност1 вlд дUI
зу
про введення в дiю рiшення вченоi ради. Змiни до цього

ректора

]hшожеrшя вносяться рiшенням вченоТ ради Унiверситету.

5.25. Наглядова рада

мети створення
5.25.1. НаглядоВа рада здiйснюе нагляд за додерх(анням
-,:ерситету та управпiнням його майном,
5.25.2. Наглядова рада Унiверситету сприяе розв'язанню перспективних
pecypciB для забезпечення його
*j -fнb його розвитку, залученню фiнансових
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контроJIю за iх
дйльностi з осIIовI1их напрямкiв розвитку i здiйснення
використаннrIм, ефективнiй взаемодii Унiверситету

з державними органами та

оргrшамИ мiсцевогО самовряДрання, науковою громадськiстю, суспiлънополiтичними органiзацiями та суб'сктами господарськот дiяльностi в iHTepecax
та конкурентоспроможностi
розвиткУ й пiдвищеннrl якостi ocBiTHboi дiяльностi

унiверситету, здiйснюе громадсъкий контроль за його дiяльнiстю тощо.
5.25.3. Члени нzlглядовоi ради мzlють право брати ylacTb у роботi вищого
правом
колегiалЪногО органУ громадсъкого самоврядуваншI Унiверситету з
дорадчого голосу.
5.25.4. НаглядоВа рада мас праВо вносиТи вищому колегiальному оргzшу
подання про вiдкликання ректора
цромадського самоврядуваншI Унiверситету
унiверситету з пiдстав, передбачених законодавством, Статутом,унiверситету,
контрактом.

ii
5.25.5. ПорядоК формуваннЯ наглядовоi Ради Унiверситету, строк
Положеншш про
повноваженъ, компетенцiя i порядок дiялъностi визначаеться
входити
наглядоВу радУ УнiверсИтету. Що складу нагJUIдовоI рали не можуть
пратriвники YHi верситету.
рали можугъ бути:
самоврядуванюI,
- представники рiзних piBHiB державноi влади та мiсцевого
пiдприемств агропромислового виробництва, господарств
та
5

.25

.6. Членами Наглядовоi

керiвники

фахiвцi

керiвники
харчовоi IIромисловостi та переробки сiльсъкогосподарсъкоi продукчii,
та фахiвцi
(представники) державних та комунчlJIьних пiдприемств, керiвники
власноотi,;
установ державноТ та приватноi
- деIý/тати рiзних piBHiB;
органiзацiй рiзних рlвнlв;
- гtредставники профспiлкових та громадських
зzlгzlльною кiлькiстю до 15 осiб.
вiдповiдну
5.25.,7. Претенденти на членство в наглядовiй радi надсилають
зчLяву

до вченоi рали Унiверситету.

5,25.8. ГIерсонаЛьний скJIаД Наглядовоi ради затверджуютъся вченою

радою Унiверситету.

iолови та
5,25.9. Сюlадом Наглядовоi рали обираетъся голова, заступrr"п

секретар Наглядовоi ради.

5.25.10.ПоложенШIпронагJШДоВУраДУЗаТВерДжУеГолоВа

наглядовоi ради становить п'ять poKiB,
ради. TepMiH повноваженшI

наглядовоi

5.26. Вчена рада факультету

та

HayKoBoi дiяльностi

5.26.1 ЩлЯ розглядУ питаЕь освiтньо-виховноi
е колегiалъним
створюеться вчена рада. Вчена рада факультету

факультету
органом факультету Унiверситету,
5.26.2Вчену раду факультету очолюс

ii

голова, який обираеться,таемним
якi маютъ науковий ступiнъ
голосуваннJIМ з числа IшенlВ вченоi радИ факулътету,
вченоi Ради. До складу вченоi
таlабовчене (почесне) звання, на строк дiяльностi

раДифакУльтетУВхоДяТъЗаПосаДаМиДеканфакУлътетУ,ЗасТУпникиДекана
завiдувачi кафедр, керiвники органiв самоврядування факулътету,

zl

факультету,
наукових, на)rково-педагогiчних
такоЖ виборнi предстаВники, якi представляютъ
наук, докторiв фiлософii,
праuiвникiВ обранi з числа професорiв, докторiв
якi представляютъ iнших
кандидатiв наук, доцентiв, виборнi представники,
ньому на постiйнiй ocHoBi, виборнi
прашiвникiв факультету i, якi шраIцоють у
керiвники виборних органiв первинних

i

11редстчtвники аспiршrтiв, докторантiв,

профспiЛковиХ органiзачiЙ студентiВ

i

аспiРантiв, керiвники органiв

вiдповiдно до квот, визначёних ЦиМ
студентського самоврядувiшнrl факультету
Що складу вченоi ради
статутом i Положенням пр0 вчену раду факультету.
При
входити представники органiзацiй роботодавщiв,
також
можугь
факупьтету
HayKoBi,
складу вченоi Ради повиннi становити
цъомУ не менШе нiж 75 вiдсоткiв
i не менше 10 вiдооткiв - виборнi
науково-педагогiчнi шрачiвники факультету
представники з чисJIа сryдентiв
обираютъся ВиЩим
Виборнi цреДсТаВНики З Числа праЦtвникiв факУльтетУ
самоврядування факулътету за IIоданням
колегiальним органом громадсъкого
числа
працюють, а виборнi представники з
структурних пiдроздiлiв, у яких вони
таемних виборiв,
студентiв обираютъся студентами шпяхом црямих
за 30 кzLлендарних
вибори до скjIаду вченоi ради факультету розпочинаютъ
попередНьогО скJIадУ вченоi ради,
днiв дО закiнченНя повноВажонЪ
нак,вом рекгора за
персоналъний 'скJIад вченоi ради затверджусться
поданЕям декана факультету,
належатъ:
5.26.3.,Що компетенцii вченоi ради факультету
HayKoBoi дiяrъноСтi факулътету;
- визначеЕнrI загаЛъниХ напрямiВ
асистекгiв, викJIадачiв, старших
- обрання на посади таемним голосранням
викпадачiв, доцентiв;
громадсъкого самоврядрання факулътету
- BHeceHmI пропозИцiй дО органУ

з1

про звiльноння з посади декана;
- ухвzlпення нztвчzшъних програм

i

навчалъних планiв

з

подЕшьшим iх

затвердженнrIм вчоною радою унiверситету;
процесу
- вирiшеЕнJI IIитztНь органiЗацii навЧztпъно-вИховного

на факулътетi;
планiв роботи факультету
- розгJUIД i затверДжеЕнЯ рiчниХ i перспективних
та заслуховуваннrI й оцiнка звiту декана про ix виконаннrI;
наукових планiв кафедр i
- розгJUIд питань щодо органiзацii й виконання
окремих викладачiв;

перiодичний розгJUIд звiтiв IIро навчапъно-виховну

-

роботу

кафедр

факультету;

та розвиток навчапъно-виробничих баз
розгJIяд питань про створеншI
вищоi освlти;
фаховоi пiдготовки здобувачiв
* lенiй радi Унiверситету щодо змiн
- розгJuIд питанъ i внесення пропозицlи вт
кафедр,'наданн,I
струюуРi факуЛьтету' cTBopoHIUI, реорганiзацii та лiквiДацii
i навчалъно-наукових
пропозицiй rцодо структури факультету та його наукових
-

пiдроздiлiв;

-

дJш ylacTi
рекомендацiя проектiв науково-дослiдних робiт

рiзних piBHiB;
- поданнrI пропозицiй щодо кандид,Iтур
докторантуру;
розгJIяд рекомендацiй щодо
премiй, нагород рiзного рiвня;
-

в конкурсах

до вступу в аспlрантуру та

кандидатур на. одержання iменних стипендiй,

в
5.26.4. Рiшення вченоi ради факулътету вводятъся дiю розпорядженням
може бути скасовано вченою
декана факулътету. Рiшення вченоi ради факулътету
радою Унiверситету.
6.
6.1.

ОРГАНИ ГРОN{АДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
громадсъкого самоврядування
трудового колективу, вкIIючzlючи виборних

Вищим колегiальним

Унiверситету

е

конференчiя

органом

представникiв з числа студентiв,
обираЮть строком. на 1 piK,
6.2. ЩелегатiВ конфереНцii трулОвогО колектиВу

з2

обрання нового сшIаду конференlrii,
Строк повноважень делегатiв тривае до
1!рудового колективу, визначастъся вiдповiдним

Склад конферешrii

положенням.

ректор, проректори, директори
голова профспiлкового
iнотитутiв, директори коледжiв, декани факультетiв,
начаJIьник юридичного Biддiлу,
KoMiTeTy, голова студентського сzlпловрядув;шнr[,
конференцii повиннi
При чъоМу не меНше нiЖ 75 вiдсоТкiв склаДу делегатiв
та педагогiчнi працiвники Унiверситету,
становити HaykoBi, науково-педагогiчнi
i не менш як 15 вiдсоткiв якi прашюють в Унiверситетi на постiйнiй ocHoBi,
обираються студентами шJUIхом
виборнi IIредставники з числа студентiв, Що
црямих таемних виборiв,
делегатами конференчii

6.3.КонференчiюскJIикаюТънерiдшеоДноГораЗУнарiк.Позачерговi

за iнiцiативрю ректоратУ, гrрофспiлкового
засiдшrня конференuii можугь скJIикати

комiтетУ,неМеншеТреТиниДелегатiвконферешtii,неМеншеполоВинистаТУтного
TpeTboi частини, штатних прашiвникiв
ск,,адУ вченоi ради, не менше однiеi

n
'

УНiВеРСИТеТУ'
"о*о

в]важають правочинною,
Конференuiю трудового колективу Унiверситету
третин делегатiв вiд Тт статутного скJIаду.
в нiабере rrастъ не менше двох

6.4.ВищийколегiальнийорганЦроМаДсЬкоГосаМоВряДУВання:

6.4.1.ПогоджУеЗапоДаннямвченоiраДиСтатУтУнiверситеТу,атакоЖ
змiни (доповнення) до нъого;
6,4.2.Заслуховуе щороку

звiт ректора Унiверситету та оцiнiое

його

дiяльнiстъ;

вiдповiдно до законодавства про
6.4.3.обирае комiсiю з трудових спорiв

працю;

tIрипинення повноваженъ ректора
6.4.4.Розглядае питання про дострокове
або вченоi ради Унiверси-гету;
за обцрунтованим подашuIм наглядовоi рали
Унiверситету та
внугрiшНьогО
розпорядкУ
Правила
6.4.5.ЗатверджуС
ухваJIюе колsктивний договiр;

6.4,6.РозгляДаеiншiПиТанняДiяльностiУнiверсиТеТУ.
трудового колективу:
6.5, Обрання делегатiв конференцii
колективу обиршотъ на зборах
6.5.1, ,ЩелегатiВ конференчii трудовогО
квоти делегатiв на конференцiю вiд
трудових копективiв структурних пiдроздiлiв.
i профспiлковий KoMiTeT вiдповiдно
структурних пiдроздiлiв визначають ректорат
пiдроздiлу згiдно iз чинним штатним
структурного
шрацiвникiв
кiлькостi
до

зз

пiдроздiлiв, що праtцоють за сумiсництвом
розписом. Прачiвники струкгурних
не беруть i не
або на умовах погодинноi оплати працi, yracTi у виборах делегатiв
конференцiТ
можуть бути обраними делегатами конференцiТ. Обршrня делегатiв
на зборах трудового
вiд факультету (навчально-наукового iнституту) вiдбуваеться
колективу ф акультету (навчальн о -наукового iнституту).
кандидатури делегатiв обираютъ кафедри, що входять до скJIаду факультету

(навчалъНо-науковогО iнститугу), У межаХ установленоi квоти,. ,Щелегатiв
конференlдii вiд структурних пiдроздiлiв, що не входять до скJIаду факультетiв
колективiв
(навчально-наукового iнститугу), обирають на зборах ]фудових
отруктурних пiдроздiлiв у межах визн;}аIеноi квоти,
6 ,5 .2

.

Кандидаryри делегатiв конференцii оголошують

'i

ухва,rшоють

бiлъшiстю голосiв за результатами голосуванн,I,
6.6. РобОчимИ органамИ конференцii пiд час ii проведення е президiя,
мандатна комiсiя, лiчильна комiсiя, секр етар iaт,
6.7. Порядок роботи i проведення конференцii регулюеться Положенням
про конф ер онцiю 1рудового колективу Унiверситету,
6.8. Органом громадського самоврядуваннlI факулътету е конференцiя
трудового колективу факультету.

ПорядоК проведешIя конференцii 1рудового колективу факультету

регулюеться Положенням про факультет,
6.9. Органом громадського самоврядування iiлших структурних пlдроздшlв
визначаються
е збори трудових колективiв. Порядок роботи та фу"uцli зборiв
положенням про структурний пiдроздiл,
7.

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАНЕЯ

7.1.в Унiверситетi та його структурних пiдроздiлах дiе студентське
самоврядування
самоврядування, яке е невiд'емною частиною громадського

cBQix IIрав,
УнiверсИтету. ВонО сцрияе реалiзачii студеНтсъкоЮ громадою
впровадження за
обов'язкiв та iнiцiатив через прийняття рiшень та tхнъого
адмiнiстраuiею; сприJIе гармонiйному
допомогою власних pecypciB та спiвпрачi з
в нього навичок, майбугнъого
розвиткУ особистостi студента, формуванню
органiзатора, керiвника.
'l .2 . Сту дентське самоврядування об'еднуе Bcix стуДентiВ УнiверсИтету,

та буг"
сryденти унiверситету мzlють piBHi права та можуть обиратисъ
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обраними в kepiBHi, робочi, дорадчi та iншi органи студентсъкого самоврядування,
з припиненням особою навчiшнll в Унiверситетi припинrIсться Ti yracTb в органах
студентського самоврядування.
'7.З. Сryдентське самоврядувzшня забезпечус

захист прав та .iHTepeciB
студентiВ та iхнЮ }частЬ В управлiннi Унiверситетом. Студентське
органи
самоврядування здiйснюеться студентами як безпосередЕьо, так i через
студентського самоврядуваннrI, якi обираютъся' IIlJUtxoM прямого тасмного
голосувzшня студентiв.

органи студентського самоврядування дlють на цринципах:

-

-

добровiльноотi, колегliшьност1, вlдкритост1;
виборностi та звiтностi органiв студентського сЕtмоврядування;
piBHocTi права студентiв На )лIасть у студентському самоврядуваннi;

_ неза;1ежностi вiд впливу полiтичних партiй та релiГiйНИХ
'7,4 .

ОРГаНiЗаЦiЙ.

ВиlЦим оргzШом студентськогО самовряДуваннЯ е конфеРенцiя студентiв

Унiверситету, яка:
,|
.4.|, Ухвалюе ПоложеннrI про студентське самоврядування,
'7,4.2.ВиЗначае структуру, повноваЖеннrI та порядок проведеншI прямих

таемних виборiв IIредставницьких

та виконzlвчих органiв

_студентського

самоврядування
'1

.4.3. Заслуховус

iM вiдповiдну оцiнку,
ревiзiйних органiв студентського самовряд}ъання, даютъ
1,4.4.ЗаТверлжуе шроцедурУ викорисТанн,I майна та коштiв органiв
на конкурсних
студентського самоврядраншt, пiдтримки студентсъких iнiцiатив
засадах.

.4.5.Затверджуе рiчний кошторис витрат (бюлжет) органiв студентського
звiт про
самоврядування, вносятъ до нього змiни та доповнення, ЗасJцrховуютъ,
7

його виконаншI.

,7.4,6,Обирае контрольно-ревiзiйну комiсiю з числа студентiв дIя
виконzшн,I
здiйснення гIоточного конТроJIю за станом використання майна,та
бюджету органiв студентського самоврядуваншI,
7.5. ЩелегатiВ на конференцiЮ обиршотЬ

(факультетiв)
самоврядування.

за

квотою,

на зборах студентiв iнститутiв
визначеною Положенням про студентське

Рiшення
7.6.Конференцiя скJIикасться не менше нiж один раз на piK.
2l3 ii сшIаду,
конференцii вважаеться цравомочним, якщо на нiй були присутнi
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Рiшення вважаетЬся прийнятим, якщо за нъого проголосуваIIо бiлъше половини
присутнiх делегаТiв конфеРенцii. Регламент роботи затверджуе сама конференцiя,
'7.'7.СтуДентське самовряДуваннrI здiйснюсться на piBHi студентськоi групи,
факулътету, гуртожитку, Унiверситету.
7.8. KepiBHi органи студентського

;

самоврядування м€lють

ст}деIIтських рад.

КерiвниК студентСькогО самоврядуваЕня

та його

форrу

заст)дIники можуть

перебувати на посадi не бiльше, як два строки,

самоврядуваншI керуються
Форми
зчжонодавством Украiни, рiшеннями MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
та структура органiв студентсъкого самоврядуваннrI регулюються Положенн,Iм
про студентське самоврядувzшнll, затвердженим Вченою радою Унiверситету,

,g.y своiй дiяльностi органи студентського

,7

7.10. Органи студентсъкого самоврядувzшня:
7.10.1. Беругь участь в управлiннi Унiверсите-том у порядку встzшовленому
Законом Украiни кПро виЩу ocBiry>, Статутом Унiверситету та вiдповiдним

., 'on*;]H

Берутъ ylacTb в обговореннi та вирiшеннi питань удоскон'леЕня
освiтнього процесу, виховноi роботи, науково-дослiдноi роботи, призначенIIя
стипендiй, органiзацiТ дозвiлшя, оздороВлення, побугУ та харчуванн,I,

7.10.3. ПроводятЬ органiзаЦiйнi, просвiтницькi, HayKoBi, спортивнi,
оздоровчi та iншi заходи.
,7
1а.4. Беруть ylacTb у заходах (прочесах) щодо забезшечення якостi вищоi
освiти.

7.10.5. Захищають права

Унiверситетi.

та

iнтереси студентiв,

7.10.б. ,Щелегують cBoix предстаВникiв

до

якi

навчzlються в

робочих, консультативно-

дорадqих органiв.
,7
.|0.7 . Приймають акти, що регламентують ix органiзацiю та дiялънiстъ.

7.10.8. Беругь ylacTb

У

вирiшеннi питань забезпечення

нutлежних

харчування
побутовИх умоВ проживаншI стуДентiв у гуртожитках та органiзацii
студентiв.
,7
.|0.g. Розпоряджаютъся коштами та мйном, якi перебуваrотъ на ixHboMy
Положенням
балансi та банкiвських рахунках, якщо ixHe вiдкриття передбачене
про студентське самоврядування.

кПро виЩУ
7.10.10. Виконують iншi функцiТ, передбаченi Законом Украiни
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ocBiTy) та ПоложеншIм про студеIIтське самоврядувhння.

,1.||. За шогодженнrIМ з органоМ студентСькогО

Унiверситету ухвulJIюють рiшеннrl про

:

7.11.1. Вiдрахування студентiв

з

Унiверситету

самоврядуваннrI

та ixHe

поновленнrI на

навчання.

,7,1|.2. ПереведеннЯ осiб, якi навчz}ються в Унiверситетi за державним
замовленнrIм, на навчzшнrl за контрактом за рахунок коштiв фiзичних
(юридичних) осiб.

,7.Ll.з. Переведення осiб, якi навчшоться в Унiверситетi за paxyHQK коштiв

замовленням,
фiзичних (юридичних) осiб, на навчання за державним
,7
.||.4. Призначення застуtIника декана факультету, заступника директора

iнституту, з аст)дIника кер iвника Унiверситету,
7.11.5. Поселення осiб, якi навчz}ються

в Унiверситетi, у

гуртожиток i

виселеннrI iх iз гуртожитку.

;

,7.1|.6. ЗатверЛженнЯ правиП внlruрiтrтнього розпорядку Унiверситету в
частинi, що стосуетъся осiб, якi навчаютъся,
1.|т.,7. Щiялънiсть студентсъких гуртожиткiв дJIя проживання осiб, якi
навчаються в Унiверситетi,
,7.|2.
Органи студентського самоврядуваншI Унiверситету мають всебiчну
розв'язаннi питань
адмiнiстрацii Унiверситету

у
допомогу
Важливi
забезIIечення примiщеншtми, обладнанIuIм, документацiею тощо.
приймшоть пiсля ix
рiшення стосовно осiб, що навчzlються в Унiверситетi,
обговорення з органами студентського самоврядуваннjl, профспiлковим

пiдтримку

Й

KoMiTeToM Унiверситету.

в

.|3.Ддмiнiстрацiя вищого навчzlJIьного закпаду не мае права втруIатися
випадкiв, коли така
дiяльнiсть органiв студентського самоврядування, KpiM
шкоди iHTepecaM
дiяльнiсть суперечить законодавству, Статуту чи завдае
'l

Унiверситету.
е:
7 .| 4 . Фiнансовою основою студентсъкого самоврядуваншI
- кошти, визначеНi вченоЮ радоЮ УнiверсИтетУ в розмiрi не менше як 0,5
онь, отрИманиХ УнiверсИтетом вiд основноi дiяльностi;
- чIенсьКi внескИ студентiВ, розмiР яких встановлюетъся вищим органом
тIленсъкого внеску
самовряДуваннЯ Унiверситету. Розмiр мiсячного
студентСъкогО

однiеi особи не може перевищувати

встzшовленого законом.

1

вiдсотка прожиткового MiHiMyMy,

з7

,7.t5. Кошти органiв студентського самоврядування спрямовуються на
виконаннrI ixHix завдань i здiйсненнrl повноважень вiдповiдно до затверджених
ними кошторисiв.
Органи студентського самоврядування публiчно звiтують про використаннrI
коштiВ на викоНаншI кошторИсiв не рiдше одного разу на piK.
8.

МАЙНО ТА КОШТИ УНIВЕРСИТЕТУ

8.1.Матерiально-технiчна база Унiверситету вкJIюча€ будiвлi, споруди,
земJIю, комунiкацii, обладнаншI, транспортнi засоби, службове житло та 1нш1

не може бу.и предметом застави, а також не пiдлягае вилуIенню або передаванню
освiти i науки
у власнiстъ юридиrrним i фiзичним особам без згоди MiHicTepcTBa
та вищого колегiального органу самоврядування Унiверситету, KpiM

Украiни

випадкiв, передбачених законодавств ом.
унiверситету на правах, визначених чинним законодавством, належать
та
- грошовi кошти, майно, iншi об'екти власностi, переданi йому фiзичними
:

юридичними особами У формi дарунку, пожертвування,
- доходи вiд власноi дiяльностi та придбанi на цi доходи об'екти власност1.
8.3. Власнi надходження Унiверситету, отриманi вiд сплати за посJýли,
наданi згiдно з освiтнъою, науковою та навчi}пъно-виробничою дiяльнiстю,
благодiйнi внески та гранти вiдповiдно до рiшення, прийнятого вченою радою

в
унiверситету, зараховують на спецiальнi реестрацiйнi рахунки, вlдкрит1
територiальномУ органi центрzlJIЬногО органУ виконавчоi влади у сферi
казначейського обслуговрання бюджетних коштiв або на гIоточнi та депозитнl

рахуЕки установ державних банкiв.

зазначенi доходи, а також вiдсотки, отриманi вiд розмiщення коштiв
унiверситету на депозитних рахунках в установах державних банкiв, вкIIючzlють
на придбаншI
до фiнансового планУ кошторису УнiверситетУ i використовують
майна його аллортизацiю, капiтальне будiвництво та ремонт примiщенъ,

i

полiпшення маторiально-технiчного, навччtлъно-лабораторного, навчаIьнометодиtIного забезпечення освiтнього процесу тоIцо в межах статутноi дiяльностi

Унiверситету.
Передавання

в

оренду Унiверситетом закрiплених

за ним на

правi

_

:

_-

-
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госПоДарсъкоговiДанняоб'сктiвВласносТiзДiйснюеТься
вiдповiдно до законодавства,

, без права ix викупу
постiйне користування

вiдповiдно до Земелъного кодексу Украiни,

8.5.УнiвepсиTеTytIopяДкy'BиЗIIaЧенoМy.u"1Io']--1::*o'.--^--,
створен1 за власн1
- власЕостi на об'екти права iнтелектуалъноi власностi,

кошти або кошти державного бюджету;
- засновувати сталий фоrпд (ендавмент) Унiверситету та розпоряджатися
вiдповiдно до умов функчiонуванЕя стitлого
використzшнrl
його
вiд
доходами
зокрема

а також

фонду,

отримувати майно, кошти

й

матерiальнi цiнностi,

засоби ТоЩо, вiд державних
будинки, квартири, с,,оруди, обладнання, ц)анспортнi
юридШIних i фiзичних осiб, зокрема i
органiв, органiВ мiсщевоГо самовРядуваннrI,
як благодiйну допомогу;
прав власностi на будинки,
- шодавати документи на державну реестрацiю
вiд свого iMeHi без довiреностi
квартири та iншi об'екти HepyxoMocTi
уповноваженогО органу;
- здiйснювати фiнансово-господарську

дlяшьнiсть в YKpaiHi та за кордоном;
.ВикорисТоВУВатимйно,закрiпленеЗаниМнапраВiгосгtоДарськоГо
дiяльностi, передавати його
вiдання, зокрема й для здiйсненн,I господарськоi
законодавства;
оренду та в користування вiдповiдно до

в

iншi матерiалъно-

.сТВорюВаТиВласнiабоВикорисТоВУВаТиЗаДогоВоРоМ.
iнновацiйноi або господарськоi
технiчнi бжидля здiйснення ocBiTHboi, HayкoBoi,

дlяпьflостllпоuur"

та

соцiалъно-побутових Об'ектiв'
розвивати власну базу

структурних пiдроздiлiв
мережу спортивних i кулътурно-мистецъких
-

капiтальний i
здiйqнювати капiтальне будьництво, реконструкцiю,

поточний ремонт основних фондiв;
-

,

спрямоврати кошти

на

соцiалъну пiдтримку науково'-педагогiчних,

Уньерситету та осiб, якi навчаютъся
наукових, педагогiчних та iнших працiвникiв
в Унiверситетi;

в нацiоналънiй та iноземнiй
вiдкривати шоточнi та депозитнi рахунки
банкiвсъкими кредитами без
користуватися
законодавства,
ваJIютах вiдповiдно до
статтею tб та
шозик,
установлених
здiйснення
право
на
урахування обмеженъ
Бюджетного кодексу Украiни;
цунктоМ 2'7 частИъlи першОi cTaTTi 116
капiталу iнновацiйних структур i
- брати )пIасть у формуваннi статутIIого
-

з9

мzlJIих пiдприемств, що розробляютЪ i
BHGceHIuI до них нематерiztпъних
впровадЖуютЬ iнновацiЙну пролУкчiю, IIIJUtxoM

створених

за )частю Унiверситету

iнтелектуальноi власностi),'
активiв (майнових црав на об'скти прuша
HayKoBi устапови;
- засновувати нiшчалънi закJIади й
провадженIUI iнновацiйноi та виробничоi
- засIIовувати пiдприемства дJUI

дiяльностi;
BHeckiB за колективне членство в
- здiйснювати перекЕви в iноземнiй валютi
а також за передплату на iноземнi
мiжнародних ocBiTHix i наукових асоцiацiях,
iнформацiйних мереж та баз даних,
HaykoBi видання та доступ до свiтових

iнновацiйних струюур
брати ylacTb у формуваннi статутного капiталу
IIIJUtxoM
технологiчних гrаркiв, бiзнес-iнкубаторiв тощо)
(наукових,
типiв
рiзних
активiв (майнових ,,раВ на об'екти права iнтелектуальноi
-

BHeceHHrI нематерiz}JIьIIих

власностi).

Унiверситету здiйснюеться за pilxyHoк коштiв
замовленй на о11лату послуг з
державного бюджету на умовах державного
iнших

8.6. Фiнансрання

!

a.

кадрiв та за рах},нок
пiдготовки фахiвцiв, наукових i науково-педагогiчних
з дотриманням принципiв цiлъового та
джерел, не заб9ронених зzжонодавством,
та прозоростi в rrрийнятгi рiшенъ,
ефективного використаннrI коштiв, гrублiчностi
пiдготовку фахiвшiв з вищою
8.7. Розмiри бюджетних призначень на
кадРiв
а також на пiдготовку наукових науково-педагогiчних

i

оовiтою,

Украiни на вiдповiдний piK,
встч}новJIюють У державному бюлжетi

cTaTyTI{oi дiялъностt
8.8. Заlryченi кошти спрямовуютъ на здiйоненtrя
законодавством та Статугом
УнiверсИтету В порядкУ i на умовах, визначених

Унiверситету.

8.9.

УнiверситетУ обов'язково вкiIючають витрати,
Що фiнанOового ппанУ

i лабораторноi бжи, iз забезпеченням
пов'язанi з розвитксм матерiалъно-технiчноi
здiЙснення освiтнъоi й HayKoBoi
пiцензованимИ програмними продуктами для
,iз проходженням виробничих переддипломних црактик

i
дiялъностi, а також
здобрачами вищоi освrти,
як плату за навчання, пiдготовку,
8.10. Кошти, отриманi Унiверситетом
ocBiTHix послуг, не можуть бути
пiслядипломну ocBiTy кадРiв або за надання
бюджетiв,
вилуrенi в дохiд державного або мiсцевих
8.11,

В Унiверситетi створюютъся:
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за рахунок:
8.11.2. Спецiалъний фонд, який формуеться
ччу_
освiти
lllvJLT лlllllvlvдrtvl
uOUJryr,
послуг, пiслядипломноi
освlтнlх
за надzшнrl ooBiTHix
_ коштiв,
одержаних
з
ocBiTEix послуг згiдно з укJIаденими договорами
наданнrI
додаткових
фахiвчiв,
юридичними й фiзичними особами;
вiд здавання в оренду примiщенъ, обладнанн,I,

-

доходiв
юридшIних i
- безопЛатних та благодiйних BHecKiB, дарункiв, грантiв
й з iнших держав;
фiзичних осiб, зокрема
та iншi
- коштiв, одержан их за науково-дослiдницькi проекти (послуги)
на замовленнrI пiдприсмств, установ, органiзацiй
Унiверситетом
виконанi
роботи,
i громалян;
мiсцевих органiв виконавчоi влади та органlв

-

дотацiй та субвенuiй

мiсцевого самоврядуванн,I;
сiлъсъкогосподарськоi продукцii
доходiв вiд вирощування та реалiзацii

-

навчаJIьно-виро бничих пlдроздlлlв

- iнших

;

доходiв згiдно

з

чинним законодавством

та

Статутом

УНiВеРСИТеТУ'

пiдроздiлами, що
ГIпатнi ocBiTHi послуги надаються структурними
замовленнrIм, або утвореними для
здiйснюютЬ освiтнiЙ процес за державним
пiдроздiлами навчztJIьного
надання платних послуг окремими структурними
затвердженого вiдповiдно до
закпаду, що дiють на пiдставi Положення,
]

законодавства та Статуту Унiверситету,

8.12.РозмiрплаТиЗаВесЬсТрОкIIаВЧанняДrяздобУтгявiдповiДногосТУпеня
послуги
а також порядок оплати ocBiTHboi
вищоi освiти, пiдвищення квалiфiкацii,
щомiсяця) встановJIюються у договорi
фазово, щороку, щосемесц)ово,
та фiзичною (юридичною)
(KoHTpaKTi), що укJIадаетъся мiж Унiверситетом
себе або для iншоi особи,
послугу
для
освiтrпо
платну
замовJUIе
яка
особою,
ii оплати,
беруr:а на себе фiнансовi зобов'язання щодо
мiж Унiверситетом та фiзичною
8.13. Щоговiр про навчання укIIадаетъся
на строк навчання згiдно з Типовим договором,

(юридичною) особою

затвердженим Кабiнетом MiHicTpiB Украiни,
здобуггя вiдповiдного ступен,I
8.14. РозмiР платИ за весЬ строК навчання для

виЩоiосвiти,пiДвиЩенняквалiфiкашiiВсТаЕоВлюеТьсяУнiверситеТоМВ
право змiнювати плату за навчання у
нацiональнiй ваlпотi. Унiверситет мас

на
частiше одного разу на pik i не бiльш як
порядку, передбаченому договором, не
за попереднiй календарний piK,
офiцiйнО визначеНий рiвенъ iнфляuii

4t

8.15. ОплатУ прачi
законодчlвством.

ФормИ

й

в

Унiверситетi здiйснюють згiдно

системи оIшати працi, умови

й

з

тIинним

показники премiювання

працiвникiв Унiверситету, порядок встановлеЕшt надбавок за високi досягнення в
прачi або на перiод виконаннJI особливо вЕDкJIивих робiт, а також порядок
встаIIовлення доплат дIя працiвникiв за сумiщення посад, шкiдливi умови працi,
тимчасово вiдсутнiх
розширеннЯ зонИ обслугоВуваннrI, виконання обов'язкiв
працiвникiв визначаютъ на пiдставi чинного законодавства, вiдповiдних
Положень та Статугу Унiверситету.

8.16. Унiвероитет самостiйно розпоряджастъся доходами та iншимИ
надходженнrIми, одержаними вiд надання дозволених законодавством IIпатних
послуг. Таке розпорядження вкJIючае в себе гrраво придбання майна та його
використання на пiдставi договорiв тощо.
8.17. Кошти, MaTepia.гlbHi цiнностi та нематерiалънi активи, що надходятъ до
унiверситету безкоштовно у вигJuIдi безповоротноi фiнансовоi допомоги або

ъ

нерезидентiв,
добровiльних пожертвув€шь юридичних i фiзичних осiб, зокрема
не
для здiйсненшI ocBiTgboi, науковоi, виховноi, опортивноi, кулътурноi дiяльностi
вважають прибутком i не оподатковуються.
9.

ПОРЯДОК ЗВIТНОСТI, КОНТРОЛЮ ЗД ЗДIЙСНЕННЯМ

ФIнАнсово_госполАрськоi лIяльностI

9.1. Унiверситет, вiдповiдно до чинного законод€tвства, затверджуе
та
кошторис, штатний розпис, скJIадае затвердженi форми мiсячноi, KBapTulлbHoi
рiчноi звiтностi, подае ix до вiдповiдних державних органiв.
i
9.2. Унiверситет самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтероъкий
за встановленими
фiнансовий облiк свосi роботи, веде статистиrIну звiтнiсть
нормчlми, подае u у встановленому порядку до органiв, яким законодавством
Украiни надано право контроjIю за вiдповiдними напрямами дiяльностi.
9.З. РектоР i головний бухгалтер Унiверситету. несуть персон€lIIьну

вiдповiдальнiсть за достовiрнiстъ бухгалтерськоi та статистичноt звlтност1.
9.4.

Аулит

дiяльностi

Унiверситету здiйснrоють згiдно

законодавством.

з

чинним

офiчiйному веб-сайтi
кошторис вищого навчального закJIаду на поточний piK та Bci змiни до нього; звiт
9.5. Унiверситет зобов'язаний публiкувати на сво€му
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про використання та надходження коштiв; iнформачiю щодо

проведення

поточниЙ piK,
коЕкурсНих процеДур державних закупiвель; штатний розпис Еа

10.ПоРшокЗАТВЕРДЖЕнняТАВнЕсЕНняЗМIнДоСТАТУТУ
УНIВЕРСИТЕТУ

Статуг Унiверситету розробляе вчена Рада Унiверситету i подас на
подасться для
погодження конференцii трудового колективу, пiсля чого Статут
10.1.

затверджеЕня в MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни.
|0.2.ЗмiНи (допоВнення) до Статуту за поданням вченоi ради Унiверситету
затверджуються
конференцiсю трудового колективу

та

погоджуються

MiHicTePcTBoM освiтИ i наукИ у томУ ж порядкУ, що й сам Стаryт
11.

А

порядок рЕоргднIздцIi тд лIквIддцI| унIвЕрситЕту

11.1.ЛiквiдаЦiя та реорганiЗацiя (злиття, приеднання, подiл, перетворення)
пiдставi рiшення
Унiверситету здiйснюеться згiдно з чинним законодавством на
Кабiнету MiHicTpiB Украiни.
яку утворюе
Ll .2.Лiквiдацiю Унiверситету здiйснюе лiквiдацiйна комiсiя,
засновника та
засновник. До скJIаду лiквiдацiйноi koMicii входять гIредставники
строк дя заяви
унiверситету. Порядок i термiни проведення лiквiдацii, а також
претензiй кредиторам визначае засновник,

11.3.Iз моментУ щ)изначення лiквiдацiйноi KoMicii до Hei
ПоВноВаженняЩоДоУправлiнняУнiверситеТом.ЛiквiдацiйнакомiсйскПаДае
який призначив
лlквlдацlинии бшrанс Уньероитету та подае його орг,шу,
переходять

''--'^illТ;;"#;1омiсiя

повинна передбачити передачу аюивiв унiверситету
ix до
iншим негlрибутковим оргшriзацiям вiдповiдного виду або зарахрати
доходу бюджету згiдно з чинниN{ законодавством,
Крелитора}I та iншиltt юридичним особам, якi перебувають у договlрних
в письмовiй
вiдносинах з Унiверситето}I- повiдомляютъ про його лiквiдацiю
формi.

Пiд час лiквiдацri та

Унiверситету вивiльнюваним
вiдповiдно до
працiвникам гарантують дотриN{ання ixHix прав та iHTepeciB
11.4.

трудового законодавства Укр атни,

реорганiзачii

4з

11.5. Реорганiзацiя

чи лiквiдацiя Унiверситету не повинна

порушувати

обов'язок lцодо розв'язання
права та iнтереси осiб, якi навчаютъся в Унiверситетi.
вищоi освiти такими особами
Bcix питань продовження безперервного здобуття

ffi

покJIадають на засновника Унiверситету,

,/Ё

&

В.М. Кюрчев

документi прошито
но та скрiплено

J*fu

