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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Цей Статут закладу вищої освіти розроблено відповідно до
законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Закладу
вищої освіти «Подільський державний університет» (далі - Університет),
створеного на базі Подільської державної аграрно-технічної академії відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 року за
№ 472-р «Про реорганізацію Подільської державної аграрно-технічної академії»,
наказу Міністерства аграрної політики України від 16 серпня 2004 року № 299
«Про реорганізацію Подільської державної аграрно-технічної академії» шляхом
перетворення її в Подільський державний аграрно-технічний університет.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 лютого
2015 року №87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних
закладів та державної установи до сфери управління Міністерства освіти і
науки» Університет передано до сфери управління Міністерства освіти і науки
України
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня
2020 року № 1273 «Щодо перейменування Подільського державного аграрно
технічного університету» Університет перейменовано у Заклад вищої освіти
«Подільський державний університет».
1.2. Найменування Університету:
повне найменування - Заклад вищої осв1ти «Подільський державний
уншерситет»;
скорочене найменування- ЗВО «ПДУ»;
повне найменування англійською мовою - Higher educational institution
«Podillia State University»;
скорочене найменування англійською мовою- ZVO «PDU».
1.3.Університет є закладом вищої освіти державної форми власності, який
належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України. Університет
здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.
1.4. Місцезнаходження Університету:
адреса: 32316, вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський,
Хмельницька обл., Україна;
телефон:
(03849) 7-63-15;
(03849) 7-62-85, 9-12-84;
факс:
електронна пошта: main@pdatu.edu.ua;
сайт www.pdatu.edu.ua.
1.5. Університет - багатогалузевий класичний заклад вищої освіти, що
провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти,
п оводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним
а 'Ковим і методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних,
aJ ових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань
провадить культурно-просвітницьку діяльність і здійснює діяльність за
-:....�1...��-t.г:z ршнями:
перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

з
другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;
фахова передвища освіта;
початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;
другий (магістерський) рівень вищої освіти;
третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти.
Університет здійснює підготовку за науковим ступенем доктора наук
відповідно до законодавства України.
Мовою викладання в Університеті є державна мова. Застосування мов в
Університеті
визначається
законами
України
«Про
забезпечення
функціонування української мови як державної» та «Про освіту». Вчена рада
Університету має право прийняти рішення про викладання однієї, кількох або
.
.
.
вс1х дисципЛІн, виконання шдивщуальних завдань та проведення контрольних
заходів англійською мовою та (або) іншими офіційними мовами Європейського
Союзу, за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни,
ними володіють. У разі якщо є письмове звернення від одного чи більше
студентів, Університет забезпечує переклад державною мовою.
1.6. Основними напрямами діяльності Університету є:
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти;
підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов'язаннями
висококваліфікованих фахівців освітньо-професійного ступеня фахового
молодшого бакалавра та освітніх ступенів: бакалавр, магістр, доктор філософії
та наукового ступеню доктора наук;
підготовка, перепідготовка і здобуття післядипломної освіти, атестація,
переатестація, поглиблена спеціалізація, підвищення кваліфікації, стажування
.
наукових, науково-педагопчних, педагопчних пращвниюв, у тому чисЛІ
шоземних громадян;
.
.
.
шдготовка асп1рант1в 1 докторантш;
підготовка до захисту та проведення захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук і доктора філософії;
наукова, науково-технічна, інформаційно-консультативна діяльність;
підготовка фахівців з числа іноземних громадян;
поширення наукових знань,
інформаційне та консультаційне
забезпечення;
культурно-осютня, методична, видавнича, фінансово-господарська,
виробнича діяльність;
зовнішньоекономічна діяльність та здійснення міжнародних зв'язків;
надання платних послуг, не заборонених законодавством України;
.
. .
шш1 доступю та доцшью види д1яльносп, що не суперечать законодавству
країни.
1.7. Основними завданнями Університету є:
1) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує
з.Jобуття особами відповідного ступеня вищої освіти за обраними ними
пещальностями;

.
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2) провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових
.:�:осліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу,
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих
.
.
.
результатІв в освІТньому процесІ;
З) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави
через формування mодського капіталу;
4) формування особистості
шляхом патрютичного,
правового,
еколопчного виховання, утвердження в учасниюв освІтнього процесу
оральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та
с-ю.1ооргаюзовуватися за сучасних умов;
5) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої,
наукової та інноваційної діяльності;
6) створення необхідних умов для реалізації учасниками освІТнього
процесу їхніх здібностей і талантів;
7) збереження та примноження моральних, культурних, наукових
пінностей і досягнень суспільства;
8) поширення знань серед населення, шдвищення освІтнього І
;rьтурного ршня громадян;
9) налагодження міжнародних зв'язків і провадження міжнародної
.
.
. .
.
.:uяльносп в галузІ освІти, науки, спорту, мистецтва І культури;
10) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння
працевлаштуванню випускниюв.
1.8. Здобуття вищої освіти на кожному рівні вищої або фахової
передвищої освіти передбачає успішне виконання особою відповідної освітньої
освітньо-професійної чи освітньо-наукової) або наукової програми, що є
пцставою для присудження відповідного ступеня вищої або фахової передвищої
О ВІТИ:
фаховий молодший бакалавр;
бакалавр;
мапстр;
доктор філософії.
1.9. Університет є юридичною особою, може від свого імені набувати
айвових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем І
.
.
.
зuповщачем у судІ.
Для здійснення представництва Університету у судах, державних
о гапах, органах місцевого самоврядування особа, уповноважена діяти від імені
_ -ніверситету, або представник діють на підставі довіреності та уповноважені
_;)ч:иняти від імені Університету будь-які дії та користуватись правами,
- а.1аними законодавством України стороні та третій особі по справі, іншому
_ � ни:ку (з використанням прав, передбачених адміністративним, цивільним,
- подарським ( вкmочаючи процесуальне) законодавством.
1.10. Університет здійснює свою діяльність відповідно до законодавства
аїни та цього Статуту.
1.11. Університет має самостійний баланс, рахунки в установах банків,
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-�чатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням,
� а.\ШИ та бланки зі своїм найменуванням, власну символіку та атрибутику,
-_ еєстровану відповідно до законодавства України.
1.12. Структурні підрозділи Університету утворюються рішенням вченої
Університету за поданням ректора і функціонують згідно з окремими
-о.:тоженнями, що розробляються ними та затверджуються вченою радою
_ Еl.Верситету.
Основними структурними підрозділами Університету є: факультети;
- ... е;rри; бібліотека.
1.13. Відокремленими структурними підрозділами Університету є:
1)
Відокремлений структурний підрозділ «Кам'янець-Подільський
фаховий коледж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»,
(вул. Лесі Українки, 95, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл.,
2300);
2)
Відокремлений структурний підрозділ «Новоушицький фаховий
·о.:тедж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (вул.
Подільська, 34, смт. Нова Ушиця, Хмельницька обл., 32600).
3)
Відокремлений структурний підрозділ «Шепетівський фаховий
·о.:тедж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (проспект
. fиру, 25, м. Шепетівка, Хмельницька обл., 30400);
4)
Відокремлений структурний підрозділ «Хотинський фаховий
·о.:тедж Закладу вищої освіти «Подільський державний уншерситет»
в.:.:т. Незалежності, 54Б, м. Хотин, Чернівецька обл., 60000);
5)
Відокремлений структурний підрозділ «Кіцманський фаховий
·о.:тедж Закладу вищої освіти «Подільський державний ун1верситет»
в ·.:т. Миколайчука, З, м. Кіцмань, Чернівецька обл., 59300);
6)
Відокремлений структурний підрозділ «Снятинський фаховий
·о.:тедж Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»
в •л. Воєводи Коснятина, 72, м. Снятин, Івано-Франківська обл., 78300).
7)
Відокремлений структурний підрозділ «Бучацький фаховий коледж
Закладу вищої освіти «Подільський державний університет» (вул. Винниченка,
.:. с.Трибухівці, Чортківський р-н, Тернопільська обл., 448431).
Фахові коледжі Університету (далі - Фаховий коледж) мають право,
ві.Jповідно до ліцензії (ліцензій), забезпечувати здобуття профільної середньої
віти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно
:-ехнічної) та/.або початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти відповідно
_о законодавства.
Фаховий коледж, відповідно до статті 27 Закону України «Про фахову
�ередвищу освіту», має повноваження, права, обов'язки, цілі, завдання,
инципи діяльності, передбачені Законом України «Про фахову передвищу
віту» та іншими актами законодавства, для закладу фахової передвищої
віти якщо його право на провадження освітньої діяльності у сфері фахової
передвищої освіти зазначено в ліцензії Університету та якщо основним видом

б

ності Фахового коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої

ти.

Фаховому коледжу надаються окремі права юридичної особи, зокрема
о вести окремий баланс і кошторис, рахунки і код мережі в
_ иторіальному органі Державної казначейської служби України, поточні
- • 'НКИ в банку, печатку і штамп із власним найменуванням, запроваджувати
символіку і атрибутику.
Фаховий коледж здійснює свою діяльність на підставі положення,
рдженого вченою радою Університету. Директор Фахового коледжу
орядковується ректору Університету і діє на підставі відповідного
;чення.
Відомості про Фаховий коледж вносяться до Єдиної державної
-� ;тронної бази з питань освіти. Фаховий коледж здійснює освітню діяльність
к:�асними осв�тнІми (освітньо-професійними програмами) та видає
енти про освіту з власним найменуванням.
1.14. Структурними підрозділами Університету можуть бути:
наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та
�і інститути, навчально-науково-виробничі центри (сектори, частини,
J:екси тощо), дослідні станції, конструкторські бюро, відділи аспірантури і
_ -орантури,
навчально-виробничі
комбінати,
експериментальНІ
.
.
.
.
.
.
..,иємства, унІверситетсью КЛІНІКИ та ЛІкарНІ, юридичнІ КЛІНІКИ, поЛІгони,
·ові парки, технопарки, музеї, інші підрозділи, що забезпечують практичну
товку фахівців певних спеціальностей та/або проводять наукові
.-.~•---�•��ення;
підготовчі відділення (підрозділи), підрозділи перепідготовки та
и:щення кваліфікації кадрів, інститути післядипломної освіти, лабораторії,
:-rьно-методичні кабінети, комп'ютерні та інформаційні центри,
:�ьно-виробничі, навчально-дослідні господарства, виробничі структури,
- ництва,
спортивНІ
комплекси,
заклади
культурно-побутового
ачення, центри студентського спорту;
пеціальний навчально-реабілітаційний підрозділ, який утворюється з
організації інклюзивного освітнього процесу та спеціального навчально- · -· :птаційного супроводу здобувачів вищої освіти з особливими освітніми
-ами, забезпечення їм доступу до якісної вищої освіти з урахуванням
.
.
·ень ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ;
інші структурні підрозділи, діяльність яких не заборонена
�:оно.:�:авством України .
. 15. Університет, його відокремлені структурні підрозділи надають
- - · послуги, передбачені Переліком платних послуг, які можуть надаватися
.
.
.
- �m освІти, шшими установами та закладами системи освІти, що
ать до державної та комунальної форми власності, затвердженим
овою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 726 (зі
;:о

Q.'<.С•...........

�
......
1

;::>•

Види діяльності, які може провадити Університет в установленому
��:c:r- о.1авством порядку:
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вища освпа;
ахова передвища осв1та;
офесійна (професійно-технічна) освіта;
загальна середня осв1та;
. .
.
еспец�ашзована оптова торгшля;
. .
.
видання журнашв 1 перюдичних видань;
.:rослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
.:rослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
-ехючних наук;
.
.
етеринарна д1яльюсть;
вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур;
.
.
.
.
вирощування япд, гор1х1в, шших плодових дерев 1 чагарниюв;
.
.
з_uшане сшьське господарство;
остачання шших готових страв;
.;:.ія:rьність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;

.

.

види ОСВІТИ, н.в.1.у.;

цання послуг перекладу;
оптова торпвля живими тваринами;
.
.
о ова торпвля квпами та рослинами;
това торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням та кормами для
тварин;
- а.1ання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого
айва;
· :тьність інших засобів тимчасового розміщування;
· види діяльності (у тому числі надання платних послуг) відповідно до
·онодавства.
Види діяльності, що потребують попереднього отримання ліцензії
олу), Університет здійснює після отримання відповідної ліцензії (дозволу).

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
-.1. Концепція освітньої діяльності Університету - документ, який
цілі, принципи освітньої діяльності Університету, що спрямовані на
-.:,.зпечення через освітній процес всебічного розвитку людини, як особистості
-айвищої цінності суспільства, її здатності до отримання знань впродовж
я. виховання високих моральних якостей.
-.2. Освітня діяльність Університету rрунтується на концептуальних
Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту»,
=--.�..-.,~ вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту».
_,З. Цілями освітньої діяльності Університету є: забезпечення умов
-·чного розвитку розумових, фізичних і наукових здібностей осіб, які
-_.-вають освіту в Університеті, необхідних для здобуття ними освіти,
__,-_..,._._ -вання в них високих моральних цінностей, патріотизму, суспільної
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"відомості; надання освітніх послуг з підготовки висококваліфікованих фахівців
.::.lЯ задоволення потреб України.
2.4. Пріоритетними напрямками розвитку Університету є:
1) розробка та забезпечення функціонування результативної системи
_:правління розвитком Університету, вивчення, аналіз та застосування світового
.=освіду в освітній сфері діяльності з метою виявлення резервів підвищення
·ості освітніх послуг, здійснення запобіжних і коригувальних дій, спрямованих
-а сунення причин невідповідностей у діяльності Університету та забезпечення
ого конкурентоспроможносп;
2) поєднання професійної підготовки фахівців із формуванням у них
=- )1<ового світогляду, громадянської зрілості, національної свідомості, високої
оральної культури, здорового способу життя;
З) забезпечення відповідності освітніх послуг до державних стандартів
ищої освіти та європейських вимог до якості знань при входженні в єдиний
вітній простір;
4) створення та забезпечення рівних умов доступу до здобуття вищої
в�ти;
5) розвиток наукових досліджень, підвищення їх результативності у
- � іmенні проблем регіональної та національної економіки;
б) забезпечення розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної
· Тhності Університету та його інтеграції з виробництвом;
7) залучення для здобуття освіти громадянами іноземних держав;
8) запровадження освітніх програм для підготовки фахівців для галузей
..-:.ро.:щого господарства України;
9) розробка та здійснення бізнес-проектів, пов'язаних зі статутною
=·�:n,ністю Університету, а також таких, що забезпечать залучення додаткових
· ансових ресурсів для його сталого розвитку;
10) розвиток підприємницької компоненти у навчальних програмах
.
.
. - ерситету, проведення досшджень 1 консалтингу, впровадження
- -оваційних управлінських, педагогічних та інформаційних технологій,
. ованих на зміцнення цілісної структури Університету та забезпечення
- ro сталого розвитку в умовах глобалізації і конкуренції;
11) результативне та ефективне вдосконалення системи управління
оналом, підвищення педагогічної майстерності, забезпечення економічних і
· ТhНИХ гарантій для професійної самореалізації педагогічних, науково
- огічних працівників, підвищення їх соціального статусу;
12) розвиток власної виробничо-господарської, сервісної інфраструктури
- ерситету та осютнього середовища, що дозволяють значно розширити коло
_ =і:rвищити якість послуг, реалізувати засади здорового способу життя і
_ - . ити безпечні умови праці та навчання;
13 представлення Університету в інформаційному простор1 як
о а.-rьного центру освіти, науки і культури; розвиток міжнародної діяльності
итету, розробка і впровадження програм інтеграції Університету до
тт
'"-"--'-'�ейського простору вищої освіти.
Забезпечення академічної доброчесності в Університеті.
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це сукупюсть
2.5.1. Академічна доброчесність в Університеті
:::=:>инцишв та визначених законодавством правил, якими мають керуватися
.
.
_.-часники осютнього процесу пщ час навчання, викладання та провадження
-аукової діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або
- укових досягнень.
2.5.2. Наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники та здобувачі
віти в Університеті зобов'язані дотримуватись принципів академічної
.
,,.::оорочесносп.
3. ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Діяльність Університету провадиться на основі принципів:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень та відповідальності Міністерства
віти і науки України, органів управління Університету та його структурних
ОЗДШІВ;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
ганізацій.
3.2. Автономія та самоврядування Університету реалізується відповідно
до законодавства і передбачає право:
1) розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої
.
.
_ -ещальност1;
2) самостійно визначати форми і види навчання та організації освітнього
цесу;
3) обирати типи програм підготовки бакалаврів і мапстрІВ, що
- � едбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;
4) приймати на роботу педагогічних, науково-педагогічних та інших
.
.
ацшниюв;
5) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до
··онодавства. При зменшенні чисельності осіб, які навчаються за кожною
вітньою програмою, у межах 20 відсотків чисельності, визначеної на початок
.
.
- чання за ц�єю програмою, штатна чисельн1сть науково-педагопчних
.
.
_ ащвниюв не скорочується;
6) приймати остаточне р1шення щодо визнання, у тому чисш
становлення еквівалентності, здобутих в іноземних закладах вищої освіти
� � 11енів бакалавра, магістра, доктора філософії, доктора наук і вчених звань
- ента, професора під час зарахування на навчання та/або на посаду наукового
.
.
науково-педагопчного прац�вника;
7) запроваджувати
рейтингове
оцшювання
осв1тн1х,
науково_ос:rі,цницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;
8) надавати додаткові осв1тю та шш1 послуги відповідно до
�онодавства;
9) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої,
- ·ової і науково-технічної та інноваційної діяльності;
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1 О) утворювати, реорган1зовувати та ліквідовувати свої структурю
оздши;
11) самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і
грами навчальних дисципшн;
12) присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які
овідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після
- ершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;
13) приймати рішення відповідно до законодавства про присудження і
збавлення ступенів доктора філософії, доктора мистецтва, самостійно
. .
.
_ -:зорювати разов1 спещал1зован1 вчен1 ради;
14) утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з
:-анами м1сцевого самоврядування;
15) виступати засновником чи співзасновником закладів професійної
фесійно-технічної), фахової передвищої освіти, коледжів;
16) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні
_ здши;
.
.
17) провадити видавничу д1яльюсть, зокрема видавати шдручники,
::Зчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну

.

.

.

18) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із
- -rа..J:ами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;
19) розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науковобнич1 пщрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;
20) брати участь у роботі міжнародних організацій;
21) запроваджувати власну символіку та атрибутику;
22) встановлювати власю форми морального та матер1ального
.
.
-очення учасниюв осв�тнього процесу;
23) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у
- -� і вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових
- ативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі
- роектами;
-4) провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до
3:::z:с·в:о:�:авства та цього Статуту;
- �) розпоряджатися власними надходженнями, зокрема вщ надання
- тз:и:хпослуг;
_б) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках;
- ) формувати на своїй базі інноваційні структури різних типів (наукові
-�хнологічні парки, бізнес-інкубатори, малі підприємства тощо) на засадах
- .:з.ання інтересів високотехнологічних компаній, науки, освіти, бізнесу та
ави з метою виконання і впровадження інноваційних проектів;
.: ) встановлювати нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну
.
_ _· науково-педагопчного та наукового пращвника;
29) самостійно визначати статті та обсяги витрат власних надходжень;
О самостійно приймати рішення і здійснювати діяльність у межах прав,
- =бачених Законом України «Про вищу освіту» та іншими нормативно-

.
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актами.
_,____,з
Бтручання органів державного управління в навчальну, наукову,
рську та іншу діяльність Університету допускається лише у випадках,
чених законодавством України.
�_.,.Університет зобов'язаний:
.
.
.
.
вживати заход1в, у тому чисш шляхом запровадження вщповщних
___ ,. ......,_� технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в
роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та
- ення їх до дисциплінарної відповідальності;
мати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, у тому
-· затверджену політику забезпечення дотримання учасниками освітнього
_, академічної доброчесності (кодекс академічної доброчесності);
створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з
...........І"U. ..u.Dими
.
освітніми потребами;
оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах
- - _. :�:ь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання
язань;
здійснювати осютню діяльність на засадах студентоцентрованого

==-

4. ПОВНОВАЖЕННЯ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
-.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов'язки
з-оваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Університету як
JЬНИЙ орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні
і управління якого перебуває Університет.
-. Міністерство освіти і науки України:
затверджує Статут Університету та за поданням Конференції трудового
_ �у Університету вносить до нього зміни або затверджує нову редакцію;
_ укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, обраним
rрсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту»;
за поданням конференції трудового колективу Університету
ово розриває контракт із ректором Університету з підстав, визначених
працю, чи за порушення Статуту Університету та умов
контроль

за

фінансово-господарською

.

.

ДІЯЛЬНІСТЮ

итету;
здійснює контроль за дотриманням Статуту Університету;
6 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України .
.3. Міністерство освіти і науки України може делегувати окремі свої
- оваження ректору Університету.
-
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5. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ
5.1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ
5.1.1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює ректор.
о права, обов'язки та відповідальність визначаються законодавством
аїни, цим Статутом та контрактом.
5.1.2. Ректор є представником Університету у відносинах з державними
--:-а.нами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
,.. ами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених Законом
· • - аїни «Про вищу освіту» і цим Статутом.
5.1.3. Ректор Університету в межах наданих йому повноважень:
1) організовує діяльність Університету;
2) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету,
:-зерджує його структуру і штатний розпис;
З) видає накази і розпорядження, дає обов'язкові для виконання всіма
-� никами освітнього процесу і структурними підрозділами Університету
- тчення·
'
4) відповідає за результатами ДІЯЛЬНОСТІ Університету перед
·
· стерством освіти і науки України;
5) є розпорядником майна і коштів;
6) забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає
�овори;
7) призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
8) забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
9) визначає функціональні обов'язки працівників;
10) формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
11) відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому
- - увачів вищої освіти за погодженням з органами студентського
- оврядування та профспілковою організацією закладу, які навчаються (якщо
--а особа є членом профспілки), з підстав встановлених законодавством;
12) забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням
.::.Зчальних плаюв І програм навчальних дисципшн;
13) контролює дотримання всІма підрозділами штатно-фінансової
шни;
14) здійснює контроль за яюстю роботи педагопчних, науково.
.
-� агопчних та шших прац1вниюв;
15) забезпечує створення умов для здійснення дІєвого та вщкритого
а:�:ського контролю за діяльністю Університету;
16) сприяє та створює умови для діяльності органів студентського
оврядування, профспілки працівників Університету і студентів, громадських
·зацій, які діють в Університеті;
17) сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої
_,з ·ти. зміцненню спортивно-оздоровчої бази Університету, створює умови для
масовим спортом;

.

.

.

.
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18) спільно з виборними органами первинних організацій профспілок
ацівників Університету подає для затвердження конференції трудового
.�:ективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та колективний
_ гов1р 1 шсля затвердження підписує їх;
19) здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження.
5.1.4 Ректор Університету відповідає за провадження освітньої, наукової,
-.::._ 'Ково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати
_:нансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого
айва.
Ректор Університету щороку звітує перед Міністерством освіти і науки
_ q)аїни та конференцією трудового колективу Університету.
Ректор зобов'язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність
-- офіційному веб-сайті Університету.
5.1.5. У разі відсутності ректора (відпустка, відрядження, тимчасова
- епрацездатність тощо) тимчасове виконання його обов'язків виконує
ректор відповідно до наказу про розподіл функціональних обов'язків.
5.1.6. Після виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка
;--"\ацювала на цій посаді не менш як 1О років підряд, може бути призначена
-г..:шиком ректора Університету за рахунок власних надходжень Університету.
о адовий оклад радника ректора Університету встановлюється в розмірі
- -адового окладу ректора, що діяв на дату звільнення з посади ректора (з
- .1альшими змінами). Особа, яка працює на посаді радника ректора
_ ·шверситету, має право на встановлення доплат і надбавок обов'язкового та
rулюючого характеру, передбачених чинним законодавством. На радника
.
.
. .
-� �ора поширюється д1я системи матер1ального заохочення пращвниюв, що
оваджена в Університеті відповідно до Колективного договору між
�1стращєю та трудовим колективом Університету (Положення про
охочення).
5.1.7 Кандидат на посаду ректора Університету повинен володіти
=�жавною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі
-андартів державної мови, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж
--оботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 1О років.
·андидат на посаду ректора Університету має бути громадянином України.
5.1.8. Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більше
- · ' два строки.
5.1.9. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконуючим
-ов 'язків) на посаду ректора Університету особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена
_бо не знята в установленому законом порядку;
З) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні
__,..осади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного
�авопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду
·онної сили;
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5)
піддавалася
адмш1стративному
стягненню
за
корупційне
авопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду
онної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про
чищення влади».
5.1.10. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на
зсш:іщення посади ректора Університету не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового
::рипинення повноважень ректора Університету конкурс оголошується
::ротягом тижня з дня утворення вакансії.
5.1.11. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня
голошення конкурсу на посаду ректора Університету приймає пропозиції
адо претендентів на посаду ректора Університету і протягом 10 днів з дня
завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури
етендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до
. 'ніверситету для голосування.
5.1.12. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування
... оком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу
віту» і цим Статутом.
Брати участь у виборах ректора Університету мають право:
кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний
ацівник закладу вищої освіти;
представники з числа інших штатних працівників, яю обираються
аі.J:повідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
виборні представники з числа студентів (курсантів), яю обираються
дентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково
е;:щгогічних і педагогічних працівників Університету повинна становити не
енше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у
зиборах; кількість виборних представників з числа інших працівників
'ніверситету - до 1О відсотків, а кількість виборних представників з числа
... дентів (курсантів) - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь
.' виборах.
5.1.13. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них
:ззяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь
. · виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.
Якщо у виборах.взяли участь дві або більше особи (кандидатури), і жодна
з них не набрала більше 5О відсотків голосів осіб, які мають право брати участь
. · виборах, на сьомий календарний день після проведення першого туру
проводиться другий тур виборів.
До бюлетенів для голосування у другому турі виборів включаються дві
особи (кандидатури), які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.
5.1.14. Обраною ректором Університету вважається особа (кандидатура),
яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у
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зиборах, а в разі проведення другого туру - більше 50 відсотків голосів осіб, які
ззяли участь у голосуванн1.
5.1.15. З особою (кандидатурою), обраною ректором Університету
відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Міністерство освіти і
науки України укладає контракт строком на п'ять років не пізніше одного
· сяця з дня її обрання, визначаючи у контракті цільові показники діяльності
ніверситету, досягнення яких повинна забезпечити особа (кандидатура) на
посаді ректора Університету в разі підписання контракту, механізми перевірки
.
.
•:юсягнення таких цшьових показниюв, а також термши для досягнення таких
.
шьових показниюв.
5.1.16. У разі якщо особа (кандидатура), обрана відповідно до Закону
країни «Про вищу освіту» ректором Університету, не пройшла спеціальної
перевірки, Міністерство освіти і науки України протягом семи календарних
.шів після закінчення спеціальної перевірки оголошує новий конкурс на
заміщення посади ректора Університету.
У разі якщо вибори визнані такими, що не відбулися, або якщо жодна з
осіб (кандидатур) не набрала необхідної кількості голосів, протягом тижня з
.:шя встановлення результатів виборів оголошується новий конкурс на
заміщення посади ректора Університету.
Ректор Університету може бути звільнений з посади Міністерством
освіти і науки України, а також у зв'язку з прийняттям рішення про його
відкликання конференцією трудового колективу Університету, яка його обрала
на посаду з шдстав, визначених законодавством про працю, за порушення цього
Статуту та умов контракту. Подання про відкликання ректора може бути
внесено до конференції трудового колективу Університету не менш як
половиною складу наглядової або вченої ради Університету. Рішення про
відкликання ректора Університету приймається більшістю голосів за умови
присутності не менш як двох третин складу конференції трудового колективу
Університету.
Особливості виборчої системи ректора регулюються Законом України
«Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої
осюти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня
_014 р. № 726 (зі змінами).

.

.

5.2. ОБРАННЯ, ПРИЗНАЧЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ
КОНТРАКТУ З ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТУ, ДИРЕКТОРОМ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ
5.2.1. Ректор за згодою більшості від повного складу Загальних зборів
трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) призначає
�екана факультету (директора навчально-наукового інституту) строком до 5
років та укладає з ним контракт. Особливості обрання декана факультету
директора навчально-наукового інституту) визначаються Положенням про
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проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково
педагогічних працівників Університету, яке затверджується вченою радою
Університету.
5.2.2. Для забезпечення освітнього процесу при реорганізації або утворені
нового факультету (навчально-наукового інституту) ректор Університету має
право призначити виконувача обов'язків керівника цього факультету
(навчально-наукового інституту) відповідно до законодавства.
5.2.3. Одна і та ж сама особа не може бути деканом факультету
(директором навчально-наукового інституту), більше як 10 років.
5.2.4. Декан факультету (директор навчально-наукового інституту) може
бути звільнений з посади ректором Університету за поданням вченої ради
Університету або Загальних зборів трудового колективу факультету
(навчально-наукового інституту) з підстав, визначених законодавством про
працю, цим Статутом, умовами контракту. Пропозиція про звільнення декана
факультету (директора навчально-наукового інституту) вноситься до Загальних
зборів трудового колективу факультету (навчально-наукового інституту) не
менш як половиною голосів складу вченої ради факультету (навчально
наукового інституту). Пропозиція про звільнення декана факультету (директора
навчально-наукового інституту) приймається не менш як двома третинами
голосів складу Загальних зборів трудового колективу факультету (навчально
наукового інституту).
5.3. ВЧЕРА РАДА УНІВЕРСИТЕТУ
5.3.1. Вчена рада Університету є колегіальним органом управшння
Університету, який утворюється терміном на п'ять років, склад якого
затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів з
дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.
Вчену раду Університету очолює її голова, який обирається таємним
голосуванням з числа членів вченої ради Університету, які мають науковий
ступінь або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради.
5.3.2. До складу вченої ради Університету входять:
1) за посадами: ректор, проректори, декани факультетів (директори
інститутів), директори відокремлених структурних підрозділів, учений секретар,
директор наукової бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів
самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій
працівників Університету;
2) виборні представники, які представляють наукових, науково
педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр, професорів,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників
Університету і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники
.
.
.
студент1в, асп1рантш, докторанпв.
5.3.3. Вибори до складу вченої ради починаються за 30 календарних днів
до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

.

17

За рішенням вченої ради до її складу можуть входити також представники
організацій роботодавців. При цьому не менше як 75 відсотків складу вченої
ради повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники Університету і
не менш 1 О відсотків з числа студентів.
Виборні представники з числа працівників Університету обираються
вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої
освіти за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні
представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих
таємних виборів.
5.3.4. Склад вченої ради та зміни до нього затверджують наказом ректора.
5.3.5. Новостворені факультети (навчально-наукові інститути), кафедри
набувають права представництва у вченій раді Університету.
Представників новостворених факультетів (інститутів), кафедр та членів
ради замість вибулих вводять до складу ради згідно з порядком формування
чинної вченої ради Університету.
5.3.6. У разі, якщо член вченої ради не був присутній на засіданні вченої
ради три і більше рази підряд без поважних причин, вчена рада Університету
подає подання ректору про виведення його зі складу вченої ради Університету,
га обрання нового представника в склад ради.
5.3.7. До компетенції вченої ради входить:
1) визначення стратегії і перспективних напрямш розвитку освітньої,
наукової та інноваційної діяльності Університету;
2) розроблення і подання Конференції трудового колективу
ніверситету проект Статуту Університету, а також рішення про внесення змін
а доповнень до нього;
3) ухвалення фінансового плану і річного звіту Університету;
4) визначення системи та затвердження процедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;
5) ухвалення рішення про розм1щення власних надходжень у
територ1альних органах центрального органу виконавчої влади у сфері
~·азначейського обслуговування; бюджетних кошпв, або в банківських
:·становах;
б) ухвалення за поданням ректора рішення про утворення, реорганізацію
.
. .
.
..
-а шквщац1ю структурних шдроздшш;
7) затвердження освітніх програм та навчальних планів для кожного
_ івня вищої освіти та спеціальності;
8) затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа
о вищу освіту, у тому числі спільних і подвійних дипломів;
.
.
9) ухвалення основних напрям1в проведення наукових досл1джень та
- оваційної діяльності;
10) оцінювання науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів;
11) присвоєння вчених (почесних) звань професора, доцента та старшого
- іll,Дника і подання відповідного рішення на затвердження до атестаційної
о.-:rегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;
12) прийняття остаточного рішення про визнання іноземних документів
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.

.

.

qю вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняпя на роботу
.
.
-=-дагопчних, наукових, науково-педагопчних та шших працшниюв, а також
.
.
-ц час зарахування випускниюв на навчання;
13) має право на внесення подання про вщкликання ректора
_ Н1Верситету з пщстав, передбачених законодавством, цим Статутом,
антрактом, яке розглядається конференцією трудового колективу
_ Н1Верситету;
14) розгляд інших питань діяльності Університету відповідно до цього
Статуту та Положення про вчену раду Університету.
5.3.8. Рішення вченої ради вводяться в дію рішенням ректора.
5.3.9. В Університеті можуть бути утворені вчені ради факультетів/
ститутів, повноваження яких визначаються вченою радою Університету
зі.шовідно цього Статуту.
5.3.1 О. Склад відповідних вчених рад структурних підрозділів формується
.:1а засадах, визначених Законом України «Про вищу освіту».
5.4. НАГЛЯД ОВАРАДА УНІВЕРСИТЕТУ
5.4.1.В Університеті створюється Наглядова рада Університету (далі аглядова рада) для здійснення нагляду за управлінням майном Університету,
.:одержанням мети його створення.
5.4.2. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники та
з:1;обувачі вищої освіти Університету.
5.4.3. Персональний склад Наглядової ради Міністерством освіти і науки
��країни.
5.4.4. Голова, його заступники та члени Наглядової ради виконують свої
обов'язки на громадських засадах.
5.4.5. Строк повноваження Наглядової ради становить п'ять років.
5.4.6. Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспективних
завдань розвитку Університету, залученню фінансових ресурсів для
забезпечення діяльності Університету з основних напрямів розвитку і
з,J;ійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Університету з
державними органами та органами м1сцевого самоврядування, науковою
громадськістю,
суспільно-політичними
організаціями
та
суб'єктами
господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої
.J;іяльності і конкурентоспроможності Університету, а також вирішенню питань
фінансування діяльності Університету та розвитку його матеріально-технічної
бази, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.
5.4.7. Наглядова рада Університету проводить конкурсний відбір на
посади директорів фахових коледжів Університету.
5.4.8. Члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у роботі конференції трудового колективу Університету з
правом дорадчого голосу;
2) брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та
контролювати її виконання;
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З) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
4) аналізувати та оцінювати діяльність Університету та ректора;
5) контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і
� .... осити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для
:: згляду ректором Університету;
6) вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення
_бо відкликання ректора з підстав, визначених законодавством.
5.4.9. Наглядова рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та
ерівників структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для
онання покладених на неї завдань;
2) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань
безпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх
�овноважень, залучати до роботи в таких комісіях вчених, експертів та
. . .
� ещал1спв;
З) отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових
іб Університету інформацію з питань діяльності Університету;
4) організовувати вивчення передового досвіду підготовки фахівців в
х закладах вищої освіти, освітніх та наукових установах, організаціях,
адавати рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо його
оширення в практичній діяльності підрозділів Університету;
5) проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з
питань, що належать до її компетенції;
6) надавати рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо
шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності;
7) інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності
та рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо
вжиття заходів з ліквідації виявлених порушень;
8) висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації,
оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних
стендах, на офіційних веб-сайтах.
5.4.10. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до
регламенту, який затверджує її голова.
Наглядова рада Університету проводить конкурс на заміщення вакантних
посад директорів фахових коледжів Університету.
5.4.11. Формою роботи Наглядової ряди є засідання, які проводяться за
потреби, але не рідше одного разу на рік.
5.4.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин її членів. Рішення Наглядової ради Університету
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50% членів,
присутніх на її засіданні. Розгляд питань Наглядовою радою та прийняті ухвали
фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова і секретар Наглядової
ради.
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Ухвалені Наглядовою радою рішення в 5-денний термін доводяться до
відома вченої ради та керівництва Університету і є обов'язковими для розгляду
.
.
.
та вжиття ВІДПОВІДНИХ заходш.
5.5.РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ УНІВЕРСИТЕТУ
5.5.1. Робочими органами Університету є: ректорат, деканати (дирекції),
приймальна ком1с�я; дорадчими - науково-методична рада та інші комісії
Університету, факультетів (інститутів), ради з виховної роботи.
5.5.2. Ректорат Університету створюється для вирішення основних питань
.1:іяльності Університету. До ректорату входять: ректор, проректори, керівники
структурних підрозділів, учений секретар, голова первинної профспілкової
організації співробітників та студентів, президент студентського парламенту.
Склад ректорату призначається наказом ректора. Керівництво роботою
ректорату здійснює ректор, а за його відсутності один із проректорів за його
наказом. Робота ректорату планується, як правило, на семестр. Засідання
.
.
ректорату протоколюються та пІДписуються ректором 1 секретарем.
Ректор організовує систематичну перевірку виконання рішень ректорату.
Ректорат функціонує відповідно до Положення про ректорат, затвердженого
ректором Університету.
5.5.3. Деканати (дирекції) - робочі органи факультетів (інститутів)
функціонують відповідно до Положень про факультет (інститут) затверджених
ректором Університету.
5.5.4. Приймальна комісія - робочий орган Університету. Функціонує
відповідно до Положення про приймальну комісію, затвердженого ректором
Університету.
6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Університету є конференція трудового колективу Університету.
На конференції трудового колективу Університету повинні бути
представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету. При
цьому не менш як 7 5 відсотків складу делегатів конференції трудового
колективу Уні:9ерситету повинні становити наукові, науково-педагогічні та
педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній
основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
Кількість делегатів на конференцію трудового колективу Університету
для кожного структурного підрозділу встановлюється від загальної кількості
делегатів прямо пропорційно чисельності працівників цих підрозд1шв, які
працюють на постійній основі.
6.2. Конференція трудового колективу Університету скликається не рідше
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одного разу на рік за спільним рішенням ректорату та первинної профспілкової
організації співробітників та студентів Університету.
б.З. Конференція трудового колективу Університету:
1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету
чи зміни (доповнення) до нього, шляхом викладення в новій редакції та/або
.J.Одатків, які є невід'ємною частиною Статуту Університету;
2) заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його

.

.

.J.lЯЛЬНlСТЬ;

З) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;
4) розглядає проект колективного договору, схвалює і встановлює термін
.:mя його підписання уповноваженими представниками сторін;
5) розглядає за обrрунтованим поданням наглядової або вченої ради
юверситету питання про дострокове припинення повноважень ректора
Університету;
б) затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету;
7) обирає виборних представників до вченої ради Університету;
8) розглядає інші питання діяльності Університету.
6.4. Конференція трудового колективу вважається правочинною, якщо в її
оботі бере участь не менше 2/3 делегатів.
6.5. Рішення з діяльності Університету вважається прийнятим, якщо за
нього проголосувало більше 50% присутніх делегатів.
б.б. Рішення про відкликання ректора Університету приймається
більшістю голосів за умови присутності не менш як двох третин статутного
кладу делегатів конференції.
6.7. Органом громадського самоврядування факультету (навчально
наукового інституту), фахового коледжу є Загальні збори трудового колективу
за участі виборних представників з числа осіб, які навчаються на факультеті
інституті), у фаховому коледжі.
6.8. Загальні збори трудового колективу факультету (навчально-наукового
інституту), фахового коледжу скликаються не рідше одного разу на рік.
6.9. В органі громадського самоврядування факультету (навчально
наукового інституту), фахового коледжу повинні бути представлені всі категорії
працівників факультету (навчально-наукового інституту), фахового коледжу та
виборні представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (навчально
науковому інституті), у фаховому коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків
кладу членів виб.орного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні
та педагогічні працівники факультету (навчально-наукового інституту) та 75
відсотків - педагогічні працівники для фахового коледжу, які працюють на
постійній основі і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа
студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
6.1 О. Орган громадського самоврядування факультету (навчально
наукового інституту):
1) оцінює діяльність декана (директора) факультету (навчально
наукового інституту);

22

2) затверджує річний зв1т про діяльність факультету (навчально
наукового інституту);
З) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання (звільнення)
з посади декана (директора) факультету (навчально-наукового інституту) з
підстав, передбачених законодавством України, цим Статутом, укладеним з ним
контрактом;
4) обирає виборних представників до вченої ради Університету;
5) обирає виборних представників до вченої ради факультету (навчально
наукового інституту);
6) обирає делегатів до вищого колегіального органу громадського
самоврядування Університету;
7) розглядає інші питання діяльності факультету (навчально-наукового
інституту).
6.11. Рішення з діяльності факультету (інституту) вважається прийнятим,
якщо за нього проголосувало більше 5 0% присутніх складу органу громадського
самоврядування.
6.12. Рішення про відкликання (звільнення) з посади декана (директора)
приймається не менш як двома третинами голосів складу органу громадського
самоврядування.
6.13. Студентське самоврядування.
В Університеті та фахових коледжах діє студентське самоврядування, яке
є невід'ємною частиною громадського самоврядування відповідних закладів
освіти. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів
вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а
також брати участь в управлінні Університетом.
Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів Університету. Усі
студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть обиратися
та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського
самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів
та їх участь в управлінні Університетом. Студентське самоврядування
здійснюється студентами безпосередньо 1 через органи студентського
самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування
студент1в.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, цим Статутом та Положенням про студентське самоврядування
Університету.
6.14. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;
З) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежност1 вщ впливу політичних партій та релігійних організацій.
Студентське самоврядування здійснюється на р1вю студентської
академічної групи, факультету (інституту), вщдшення, гуртожитку
ун1верситету.
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Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми
парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати,
студентські ради тощо).
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського
самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу
органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за
результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання
такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 1 О відсотків студентів
Університету.
Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть
перебувати на посаді не більш як два строки.
З припиненням особою навчання в Університеті припиняється її участь в
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням
про студентське самоврядування Університету.
Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як
. .
.
.
громадська орган1зац�я вщповщно до законодавства та з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту».
6.15. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Університетом у порядку, встановленому
Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
З) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі
та шш1 заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої
осв�ти;
5) захищають права та штереси студент1в, яю навчаються в
Університеті;
6) делегують своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих
оргаюв;
7) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових
умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;
9) розпоряджаються коштами та іншим майном, що перебувають на
балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;
10) вносять пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;
11) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Університету, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
12) мають право оголошувати акції протесту;
13) виконують інші функції, передбачені Законом України «Про вищу
освіту» та положенням про студентське самоврядування Університету.
6.16. За погодженням з органом студентського самоврядування
Університету приймаються рішення про:
1) відрахування студентів з Університету та їх поновлення на навчання;
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2) переведення осіб, ЯКІ навчаються в Університеті за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб;
З) переведення осіб, які навчаються в Університеті за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;
4) поселення осіб, які навчаються в Університеті у гуртожиток і виселення
їх із гуртожитку;
5) затвердження правил внутрішнього розпорядку Університету в частині,
що стосується осіб, які навчаються;
б) діяльність студентських гуртожитків для проживання осіб, ЯКІ
навчаються в Університеті.
6.17. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори
. .
студентІв, яКІ:
1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Університету,
визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних
виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно
ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
З) затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування, шдтримки студентських Інщ�атив на
конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського
.
.
самоврядування, вносять до нього змши та доповнення, заслуховують звІт про
його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для
здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету органів студентського самоврядування.
Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
Ректор забезпечує належні умови для діяльності органів студентського
.
.
самоврядування, про що укладається вщповщна угода.
6.18. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
кошти, визначені вченою радою Університету в розмірі не менш як 0,5
вщсотка власних надходжень, отриманих Університетом вщ основної

.

.

ДІЯЛЬНОСТІ;

.

.

.

членсьКІ внески студентІв, розмІр яких встановлюється вищим органом
студентського самоврядування Університету. Розмір місячного членського
внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму,
встановленого законом.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених
ними кошторисІв.
Органи студентського самоврядування публічно звпують про
.
.
.
.
використання коштІв та виконання кошторисІв не рщше одного разу на рІк.
6.19. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для

.
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.

.

.

.

. .

д�яльностІ наукового товариства студент�в, аспІрантІв, докторант�в І молодих
вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком,
постійним доступом до Інтернету, вщводить МІСЦЯ для встановлення
інформаційних стендів тощо).
6.20. Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентш,
.
асшрантш, докторантш І молодих вчених є кошти, визначенІ вченою радою
Університету.

.

.

7. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ
7.1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті є
невід'ємною складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції
наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Провадження
наукової і науково-технічної діяльності Університетом є обов'язковим.
7 .2. Суб'єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, особи, які навчаються в
Університеті, інші працівники Університету, а також працівники підприємств,
ЯКІ спшьно з Університетом провадять наукову, науково-технІчну та
інноваційну діяльність.
7.З. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових
досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових
конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матер�ашв тощо для
забезпечення інноваційного розвитку сусшльства, шдготовки фахівців
інноваційного типу.
7.4. Основними завданнями наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності Університету є:
1) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних
результатш;
2) застосування нових наукових, науково-технічних знань пщ час
підготовки фахівців з вищою освітою;
З) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного
забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
7.5. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Університету здЦіснюється з метою розроблення та виконання пріоритетних
наукових програм, проведення наукових досшджень, експериментальних
розробок тощо на засадах поєднання кадрових, фінансових, технічних та
організаційних ресурсів відповідно до законодавства.
7.6. Основними напрямами інтеграції наукової, науково-технічної та
інноваційної діяльності Університету є:
1) участь у розробленні та виконання державних цільових програм
.
.
економІчного І сощального розвитку;
2) проведення спільних наукових досшджень, експериментальних та

.
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інноваційних розробок тощо, у тому числі за рахунок державного бюджету та
власних надходжень;
З) участь у створенні науково-навчальних, науково-дослідних об'єднань,
інноваційних структур та інших організаційних форм кооперації;
4) впровадження спільно створених інноваційних продукпв у
виробництво, інші галузі економіки тощо;
5) забезпечення набуття, охорони та захисту прав інтелектуальної
власності на результати наукової та науково-технічної діяльності;
6) провадження спільної видавничої та інформаційно-ресурсної

.

.

ДlЯЛЬНОСТl;

.

.

7) залучення
Університетом
науково-педагогічних
працшниюв
Університету на основі трудового договору (контракту) для провадження
освітньої і наукової діяльності, зокрема до підготовки аспірантш 1 докторантів,
підготовки та експертизи підручників, навчальних посібників, освітніх програм
та стандартів вищої освіти для забезпечення освітнього процесу у вищій школі;
8) організація на базі Університету наукових досліджень молодих вчених,
докторантів та аспірантів, систематичної виробничої практики студентів із
забезпеченням їх безпосередньої участі у проведенні наукових досліджень.
7.7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в Університеті
.
.
.
провадиться вщповщно до законодавства про осв�тню, наукову, науковотехнічну та інноваційну діяльність. Державні органи, до сфери управління яких
належать заклади вищої освіти, формують політику наукової і інноваційної
діяльності, яка здійснюється безпосередньо закладами вищої освіти на засадах
автономії.
7.8. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність може
провадитись Університетом, у тому числі через створені ним юридичні особи,
предметом діяльності яких є доведення результатів наукової і науково-технічної
діяльності Університету до стану інноваційного продукту та його подальша
. . .
комерц�ал1зац�я.
7.9. До виконання наукових 1 науково-техн1чних робіт в Університеті
. .
..
. .
.
. .
можуть залучатися науково-педагопчн1, наукоВІ 1 педагопчн1 працшники, шш1
працівники Університету, особи, які навчаються в Університеті, а також
працівники інших організацій.
7.10. Набуття, охорона та захист прав Університету та учасників
освітнього процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів
діяльності забезпечуються відповідно до закону.
7.11. Університет має право розпоряджатися майновими правами
інтелектуальної власності на об'єкти права інтелектуальної власності.
7.12. Витрати Університету, понесені у зв'язку із забезпеченням правової
охорони на об'єкти права інтелектуальної власності, майнові права на які набуті
в установленому законом порядку, здійснює за рахунок власних надходжень
Університету.
7.13. Об'єкти права інтелектуальної власності підлягають оцінці. За
результатом оцінки їх вартість відображається у бухгалтерському обліку
Університету у порядку, передбаченому законом.
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7.14. Університет здійснюють заходи з впровадження, включаючи
трансфер технологій, об'єктів права інтелектуальної власності, майнові права на
які вони набули.
7.15. Університет здійснює заходи із запобігання академічному плагіату оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих
іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню
опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання.
7.16. Договір про створення об'єкта права інтелектуальної власності за
замовленням має визначати способи, умови та порядок здійснення відповідних
майнових прав інтелектуальної власності.
8. МІЖНАРОДНІ ЗВ' ЯЗКИ І ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ

8.1. Університет здійснює міжнародне співробітництво та встановлює
зовнішньоекономічні зв'язки з іноземними громадянами, закладами освіти,
науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами,
.
. .
громадськими оргаюзащями свпу.
8.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва в Університеті
є:
1) участь у програмах двостороннього та багатостороннього
м1ждержавного обміну студентами, асшрантами, науковими, науково.
.
.
педагопчними та педагопчними працшниками;
.
.
2) проведення сшльних наукових досшджень;
) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгрес1в та
.шшихЗзаход1в;
.
4) участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
5) спільна видавнича діяльність;
б) надання послуг, пов'язаних із здобуттям вищої та післядипломної
освіти, іноземним громадянам в Україні;
7) створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними
закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
8) відрядження за кордон науково-педагогічних працівників для
викладацької та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України,
а також прямих договорів Університету з іноземними партнерами;
9) залучення педагопчних, науково-педагопчних та наукових
працівників іноземних закладів освіти для участі в науковій, науково
педагогічній та педагогічній роботі Університету;
10) направлення осіб, які навчаються в Університеті на навчання до
іноземних закладів вищої освіти;
11) сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагопчних
працівників та осіб, які навчаються;
12) інші напрями і форми, не заборонені законодавством.
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8.3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється
відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з шоземними
юридичними та фізичними особами.
Основними видами зовнішньоекономічної діяльності Університету є:
1) проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за
замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб;
2) створення спільних з шоземними партнерами підприємств, центрів,
лабораторій, технопарків тощо;
3) навчання іноземних студентів, шслядипломна шдготовка та
підвищення кваліфікації фахівців, а також шдготовка наукових кадрІв для
шоземних держав;
4) організація фахової підготовки і стажування студентів;
5) виконання наукових робіт за грантами, започаткованими фондами
шоземних держав;
б) організація міжнародних конференцій, симпозіумів, виставок тощо;
7) спільне видання наукових статей, методичних розробок, книг та інших
тишв видань;
8) здійснення експортних операцій за результатами науково-технічної,
виробничої, комерційної діяльності Університету та імпортних операцій для
наукової, науково-технічної, навчальної і комерційної діяльності Університету;
9) здійснення взаємного обміну науково-технічною інформацією,
використання об'єднаних міждержавних інформаційних фондів, банків даних;
10) участь у діяльності іноземних та мІжнародних наукових товариств,
асоціацій та союзів на правах їх членів;
.
.
11) здійснення
інших
видів
зовнішньоекономічної
ДІЯЛЬНОСТІ,
передбачених законодавством України.
8.4. Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної
діяльності використовуються Університетом для забезпечення виконання
статутних завдань.

9. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ
КОШТІВ ТА МАЙНА УНІВЕРСИТЕТУ

9.1. Матеріально-технічну базу Університету становлять будівлі, спору,JИ.
земля, комунікації, обладнання, транспортні засоби, гуртожитки та ·
.
.
матерІальнІ цшностІ.
9.2. Майно закріплюється за Університетом на праві госпо_
відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає
відчуженню, приватизації або використанню не за призначе.LLJ.J..о-власність юридичним, фізичним особам без згоди Міністе,..,..,..,.....,,,'°' ca::::r:E
України та конференції трудового колективу Універс _
передбачених законодавством.
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9.3. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у
тому числі набуття та припинення відповідних прав на землю, здійснюються
Університетом відповідно до Земельного кодексу України.
Передача в оренду закріплених за Університетом на праві господарського
відання об'єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до
законодавства.
Будівлі, споруди і приміщення Університету повинні відповідати вимогам
доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо
відповідні об'єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з
особливими освітніми потребами, здійснюється їх розумне пристосування з
урахуванням універсального дизайну.
Проектування, будівництво та реконструкц�я будівель, споруд 1
приміщень Університету здійснюються з урахуванням потреб осіб з
особливими освітніми потребами.
Повноваження Міністерства освіти і науки України щодо розпорядження
майном Університету здійснюються відповідно до законодавства.
9.4. Університет, в порядку визначеному законодавством, та відповідно
до цього Статуту має право:
1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за
власні кошти або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків,
визначених законодавством);
2) засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатися
доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого
фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема
будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від державних органів,
органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як
благодійну допомогу;
З) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за
кордоном;
4) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського
відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати
його в оренду та в користування відповідно до законодавства;
5) створювати власні або використовувати за договором шш1
матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної
або господарської діяльності;
6) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів,
мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних 1 культурно.
. .
мистецьких структурних пІДрозд1шв;
7) здійснювати капітальне будівництво, реконструкц1ю, проводити
капітальний і поточний ремонт основних фондів;
8) спрямовувати кошти на соціальну підтримку науково-педагогічних,
наукових, педагогічних та інших працівників Університету та осіб, які
навчаються в Університеті;
9) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній
.
.
валютах ВІДПОВІДНО до законодавства;

зо

10) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур
і утворених за участю закладів вищої освіти малих підприємств, що
розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них
нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти права інтелектуальної
власності);
11) засновувати заклади освіти і наукові установи;
12) засновувати шдприємства для провадження інноваційної та/або
виробничої діяльності;
13) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне
. . .
.
. .
членство у м1жнародних осв�тн1х 1 наукових асощац�ях, а також за передплату
на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз
даних;
14) шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об'єкти
права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного
капіталу інноваційних структур різних типів (наукового, технологічних парків,
бізнес-інкубаторів тощо).
9.5. Фінансування Університету здійснюється за рахунок коштів:
1) загального фонду на підготовку фахівців у межах державного
замовлення та проведення науково-дослідних робіт;
2) спеціального фонду, який формується за рахунок: доходів від надання
платних освітніх послуг; надходжень від господарської діяльності, плати за
оренду приміщень і майна; коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації фахівців, надання додаткових освітніх послуг згідно з
укладеними договорами з юридичними й фізичними особами; інших доходів
згідно із законодавством України.
9.б. Власні надходження Університету отримані від плати за послуги, що
надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю,
благодійні внески та гранти відповідно до рішення, ухваленого Вченою радою
Університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в
територіальному органі Державної казначейської служби України, або на
поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків.
Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів
Університету на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних
банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Університету, і можуть
використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне
будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного,
навчально-лабора-�:орного, навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу тощо в межах статутної діяльності Університету.
9. 7. Кошти загального та спеціального фондів бюджету спрямовуються на
виконання статутної діяльності за цільовими призначеннями на поточні та
капітальні видатки Університету в межах виділених лімітів бюджетних
асигнувань і кошторисів, які затверджує Міністерство освіти і науки України.
9.8. Кошти, отриманні Університетом як плата за навчання, підготовку,
перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх послуг,
не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих бюджетів.
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9.9. Університет може надавати платн1 послуги у встановленому
онодавством порядку.
9.10. Платні осв1тю послуги можуть надаватися тими самими
_труктурними підрозділами, що здійснюються освітній процес за державним
овленням, або утвореними для надання платних послуг окремими
:труктурними підрозділами Університету, що діють на підставі положення,
затвердженого відповідно до законодавства до цього Статуту.
9.11. Університет самостійно розпоряджається власними надходженнями,
одержаними від надання дозволених законодавством України платних послуг,
робіт та інших видів господарської діяльності.
10. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Університет відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», інших
нормативно-правових актів складає затверджені форми місячної, квартальної і
річної звітності та подає їх до Міністерства освіти і науки України, Державної
казначейської служби України, Державної податкової служби України,
Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування України. При цьому всі примірники фінансового звіту
мають однакову юридичну силу.
10.2. Університет самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та
фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну звітність, подає відомості на
вимогу органів, яким законодавством України надано право контролю за
.
.
.
.
ВІДПОВІДНИМИ напрямами ДІЯЛЬНОСТІ.
10.3. Ректор і головний бухгалтер Університету несуть персональну
відповідальність за достовірність бухгалтерської, фінансової та статистичної
звітності Університету.
10.4. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням
порядку ведення бухгалтерського обліку.
10.5. Аудит діяльності Університету здійснюється зпдно 1з
законодавством України.
10.6. Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього, звіт про
використання та надходження коштів, інформація щодо проведення тендерних
процедур, штатний · розпис на поточний рік публікуються на веб-сайті
Університету.
10.7. Державний нагляд (контроль) за дотриманням Університетом
законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює
Міністерство освіти і науки України шляхом здійснення державного нагляду
(контролю) за діяльністю закладів освіти.
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ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
УНІВЕРСИТЕТУ

11.1. Статут Університету погоджується конференцією трудового
олективу Університету за поданням вченої ради Університету та подається до
Ііністерства освіти і науки України на затвердження.
11.2. Зміни та доповнення до Статуту оформляються шляхом викладення
· ого в новій редакції та затверджуються у тому ж порядку, що й сам Статут.
12. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА
ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, подш,
:Іеретворення) Університету здійснюються згідно із законодавством.
12.2. Ліквідація Університету здійснюється ліквідаційною комісією, яка
:творюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної
··омісії входять представники Міністерства освіти і науки України та
Університету. Порядок, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог до
Університету, що припиняється, визначаються Міністерством освіти і науки
України.
12.3.Із моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять
повноваження щодо управління справами Університету. Ліквідаційна комісія
складає ліквідаційний баланс Університету й подає його для затвердження
Міністерству освіти і науки України.
Кредиторам та іншим юридичним особам, які перебувають у договірних
відносинах з Університетом, повідомляється про його ліквідацію у письмовій
формі.
Університет у разі припинення діяльності (у результаті ліквідації, злиття,
поділу, приєднання або перетворення) передає свої активи одній або кільком
неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховує їх до державного
бюджету.
12.4. Під час ліквідації та реорганізації Університету вивільнюваним
працівникам гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до
трудового законодавства України.
Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати права та
інтереси осіб, які навч�ться в Університеті.
12.5. Університет вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських форм
апису про його припинення.
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