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цi змiни е новою редакцiсю статуту комун€lльного закладу
,,Кам'янський фаховий музичний коледж" Щнiпропетровськоi обласноi ради';,
затвердженого рiшенням ffнiпропетровськоi обласноТ ради вiд 27 березня
2020 року JЪ 590-22/VII.

Комунальний заклаД ,,Кам'янський фаховий музичний коледж iMeHi
мирослава Скорика" !нiпропетровськот обласнот
заснований на спiльнiй власностi територiальнихcTl територiальних громад сiл, селищ, MicT

перебувае в управлiннi Щнiпропетровськоi
управлiння майном), заснований нак€}зом
РСР JЪ 280 вiд 17 липня 1967 року ,,Про

в м. Щнiпродзержинську, ЩнiпропетровськоТ

Мiсцезнаходження органу управлiння майном:
просп. Олександра Поля, 2, м. Щнiпро, 49004, УкраiЪа.
[дентифiкацiйний код: 23928934.
Органiзацiйно-методичне забезпечення Закладу здiйснюе MiHicTepcTBo

освiти та науки УкраiЪи та департамент освiти та науки Щнiпропетровськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.

ЗаклаД е закладОм фаховОi передвИщоi освiТи та вiдПовiдно до лiцензiТ
мае право на проведення освiтньоi дiяльностi, що дозволяе готувати фахiвцiв
за освiтньо-професiйним ступенем фаховий моfuодший бака.гrавр.

здобуття фаховоi освiти на ocHoBi базовоi середньоi освiтибазовоi середньоi освiти
здiйснюеться з одночасним здобуттям повноТ загЕLпьноi середньоi освiти та
отриманням вiдповiдного документа про повну загЕLльну середню ocBiTy.

заклад у своiй дiяльностi керуеться: Конституцiсю Украiъи, законами
УкраiЪи ,,ПРо ocBiTy", ,,Про фахову передвищу ocBiTy'', ,,Про вищу ocBiTy'', &
також нормативними актами Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, MiHicTepcTBa освiти та науки Украiни, рiшеннями обласноТ раiи,
розпорядженнями голови обласноi ради, iншими нормативно-правовими
актами Украiни та цим статутом.

l. Найменування, мiсцезнаходження та cTpyкTypHi пiдроздiли
Закладу

1. 1. Найменування Закладу:

днIпропЕтровсъкоi оБлАсноi рАди,,;
скорочене - КЗ .,КФI\4К iм.М.СКОРИКА'' ДОР''

MLNICIPAL ESTABLISHMEN{T
,,MYROSLAV SKORYK KAMYANS,KE PROFESSIONAL MUSIC
COLLEGE" оF DNIPRO REGIONAL COUNCIL,,.

скорочене МЕ,,КРМС М. SKORYK" DRC';.
1 .2. Мiсцезнаходження Закладу:
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вул. Мlиколи Лисенка, буд. 58, м. [tам'янське, Щнiпропетровська
область,5l9З8;

e-mail - collegemuz@i.ua;
офiцiйний сайт - http://dndzmusic.in.ua/.
1.3. CTpyKTypHi пiдроздiли Закладу утворюються

визначеному чинним законодавством, та дiють на пiдставi
cTpyкTypHi пiдроздiли.

fiо складу Закладу входять TaKi cTpy*TypHi пiдроздiли:

в порядку,
положень про

музичне вiддiлення, що об'еднуе навч€шьнi групи зi спорiдненими
спецiатriЗацiями: ,,ФортеПiано", ,,OpKecTpoBi .rpy"Hi iнструменти'',
,,OpKecTPoBi духоВi та удаРнi iнстрУменти", ,"FIароднi Йтрум"rrr'i ,,Хоро".
дириryвання", ,,Спiв". Музичне вiддiлення створюеться за накЕвом керiвника
закладу. Керiвництво вiддiленням здiйснюе завiдувач, який призначаеться на
trосаду керiвником Закладу з числа педагогiчних працiвникiв, що мають
вищу ocBiTy;

цикловi та предметнi koMicii, якi створюються з метою проведення та
вдосконалення навч€Lпьно-методичноi, виховноi роботи з однiеi або кiлькох
спорiднених дисциплiн. L{икловi, предметнi KoMicii створюються рiшеннямкерiвника Закладу за умови, якщо до ik складу входять не менше п'яти
педагогiчних працiвникiв. Перелiк предметних, циклових комiсiй,
кандидатури ix голiв та персон€lльний сfслад затверджусться накчвом
керiвника Закладу на один навчЕuIьний piK;

лiцеЙ - струкТурний пiдроздiл Закладу без права юридичноi особи,
який керуеться у своiй дiяльностi цим статутом та власним Положенням,
затвердЖеним керiвником Закладу. Створений з метою здiйсненrrя
безперервноi багатоступеневоi .пiдготовки до професiйного навчання,
виховання та розвитку обдарованих i здiбних дiтеЙ, ..rр"""r" збагаченню
ТВОРЧОГО, КУЛЬТУРНОГО ПОТеНЦiаЛУ УКРаТни, апробацii нового змiсту освiти,
методiв i форм навчання i виховання;

музична школа - структурний пiдроздiл Закладу без права юридичноi
особи, у своiй дiяльностi керуеться цим статутом та власним положеннrIм,
затверджениМ керiвником Закладу. Створена з метою органiзацii,
забезпечення та провадження освiтнього процесу для набуття учнямиспецiальних здiбностей, естетичного досвiду i цiннiсних орiентацiй у процесi
активноi мистеIIькоi дiяльностi, формування у них теоретичних i прЬ*rir"их
(У ,гомУ числi виконавських) загЕUIьних та професiЙних компетентностей
початкового рiвня. Використовуеться як навч€UIьна база педагогiчноi
практики студентiв.

пiдроздiли, якi створюються для забезпечення навч€rльно-виховного
процесу:

навч€Lпьно-методичний кабiнет;
вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi;
адмiн iстративно- господарська служба;
бiблiотека.
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Yci cTpyKTypHi пiдроздiли пiдпорядкованi безпосередньо керiвниковi
закладу' який вiдповiдно до статуту призначае керiвникiв пiдроздiлiв,
визначас напрями основноi дiяльностi та умови використання матерiально-
технiчноi бази.

Заклад мае право створювати iншi cTpyKTypHi пiдроздiли, дiяльнiсть
яких не заборонена чинним законодавством.

2. Мета та предмет дiяльностi Закладу

2.I. основною метою дiяльностi Закладу е провадження ocBiTHboi
дiяльностi у сферi фаховоi передвищоi мистецькоi освiти, пiдготовка
висококва-пiфiкованих фахiвцiв у галузi ,,культура i мистецтво" на ocHoBi
повноi або базовоi середньоi освiти згiдно з регiонЕulьним замовленням i
договiрнимИ забов'язаннями, а також надання платних ocBiTHix послуг
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27 серпня
2010 року Jъ 726 ,,Про затвердження перелiку платних послуг, якi можуть
надаватися навч€Llrьними закладами, iншими установами та закJIадами
системи освiти, що н€Lпежать до державноi та комунальноi власностi''.

2.2. Основними завданнями Закладу е:
здiйснення ocBiTHboi дiяльностi у галузi ,,Культура i мистецтво", яка

забезпечуе пiдготовку фахiвцiв освiтньо-прЬфесiйного ступеня фахового
молодшого бакалавра i вiдповiдае державним стандартам освiти;

надання ocBiTHix послуг, передбачених чинним законодавством;
забезпечення виконання державного замовлення i договiрних

зобов'язань щодо пiдготовки фахiвцiв;
забезпеченнrI реалiзацii правд громадян на фахову передвищу ocBiry;
пiдготовка кадрiв з фаховою передвищою освiтою для потреб

економiки та суспiльства, забезпечення якостi фаховоi передвищоi освiти;

участь у забезпеченнi суспiльного та економiчного розвитку держави
шляхом формування людського капiталу;

виховання у здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти патрiотизму,
соцiа-гtьноi активностi, громадянськот позицii та вiдповiдальностi, академiчньi'
доброчесностi, формування правовоi та екологiчноi культури, мор.lльних
цiнностей, здорового способу життя, здатностi критично мислити та
самоорганiзовуватися в сучасних умовах;

забезпечення органiчного поеднання В ocBiTHboMy процесi
теоретиЧногО та практИчного навчання, дослiдноi та iнновацiйноi дiяльностi;

створеннЯ необхiдниХ умоВ для реалiзацiТ учасниками освiтнього
процесу TxHix здiбностей i талантiв, збереження здоров'я учасникiв
освiтнього процесу;

,збереження та примноження мор€tльних, культурних, наукових
цiнностей i досягнень суспiльства;
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поширення знань серед населення,
культурного рiвня громадян;

п€Lпагодження мiжнародних зв'язкiв
дiяльностi у сферi мистецтва i культури;

пiдвищеНня квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв;
вивчення попиту на okpeМi спецiальностi на ринку працi та сприяння

працевлаштуванню випускникiв;
взаемодiя з роботодавцями, ik органiзацiями та об'сднаннями, iншими

соцiальними lrартнерами, професiйними об'сднаннями та сприяння
працевлаштуванню випускникi в;

ефективне використання майна i коштiв для провадження ocBiTHboT
дiяльностi.

2.3. fiiяльнiсть Закладу будуеться на принципах:
aBToHoMii та самоврядування;
розмежування прав, повноважень i вiдповiдшlьностi органу управлiння

майном, державних органiв та органiв мiсцевого самоврядування, до сфери
управлiння яких належить Заклад, органiв управлiння iu*чду та його
структурних пiдроздiлiв;

по€днання засад колегiагlьного та одноособового прийняття рiшень;
незалежностi вiд полiтичних партiй,, громадських i релiгiйних

органiзацiй;

доступностi для кожного громадянина Bcix форм i типiв ocBiTHix по-
сJryг, що надаються державою;

ryманiзму, демократизму, прiоритетностi загальнолюдських духовних
цiнностей.

2.4. освiтня дiяльнiсть проводиться Закладом на пiдставi лiцензiй, якi
видzlються MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни вiдповiдно до вимог
чинного законодавства Украiни.

2.5. Види дiяльностi, що потребують вiдповiдних дозволiв та
лiцензування, здiйснюються Закладом пiсля отримання необхiдних
документiв вiдповiдно до вимог чинного законодавстваУкраiЪи.

2.6. ЗахисТ персон€lЛьних даних здiйснюеться вiдповiдно до вимог
законiв Украiни ,,Про iнформацiю", ,,Про доступ до публiчноi iнформацii'',
,,про захист персон€tльних даних" та iнших чинних нормативно-правових
aKTiB.

3. IОридичний статус Закладу

3.1. Заклад е юридичною особою публiчного права, яка здiйснюе свою
дiяльнiсть на засадах неприбутковостi i е бюджетною установою.

_ з-2. Заклад_мае вiдокремлене майно, може вiд свого iMeHi набувати

пiдвишення освiтнього та

та провадження мiжнародноi

\Iал'Iнових та особистих
cy,.ri.

немайнових прав, бути позивачем i вiдповiдачем у
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3.3. Права i обов'язки юридичноi особи Заклад набувае з дня його
державноi реестрацiТ.

з.4. Заклад набувае статусу закладу фаховоi передвищоi освiти з
моменту отримання лiцензii на провадження ocBiTHboi дiяльностi.

3.5. Заклад веде самостiйний баланс, мае розрахунковий та iншi
рахунки в установах Щержавноi казначейськот служби Укратни та державних
банкiв УкраiЪи.

3.б. Заклад мае печатку iз зображенням !ержавного Герба Украiни i
cBoiM найменуваннrIм, iншi печатки, штампи, мае право запроваджувати
власну атрибутику та символiку.

з.7. Заклад е неприбутковою органiзацiею згiдно з чинним
законодавством

3.8. Закл* "... вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями в межах
н€tлежного йому майна згiдно з чинним законодавством. Заклад не несе
вiдповiда-пьностi за зобов'язаннями держави та органу управлiння майном.

4. !жерела надходження i порядок викорпстання
lсоштiв та майна Закладу

4.1. Майно Закладу е спiльною власнiстю територiальних громад сiл,
селищ, MicT Щнiпропетровськоi областi й заkрiплю.r"Ъ" за ним на правi
оперативного управлiння.

4-2. Заклад користуеться та розпоряджаеться з€вначеним майном,
вчиняючи щодо нього дiТ, якi не суперечать чинному законодавству Украiни
та цьому статуту. Повноваження органу управлiння майном визначаються
чинним законодавством Украiни та цим статутом.

4.3. Заклад мае право надавати платнi ocBiTHi та iншi послуги, перелiк
яких затверджу€ Кабiнет MiHicTpiB Украiни. Порядок надання платних
ocBiTHix та iнших послуг Закладом, а також порядок визначення BapTocTi
таких послуг затверджуе MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни.

4.4. !жерелами формування майна Закладу е:
майно, передане йому органом управлiння майном;
обласнi бюджетнi кошти;
ocBiTHi субвенцii з державного бюджету;
капiтальнi вкладення та дотацiТ з бюджетiв;
власнi надходження;
благодiйнi внески та гранти;
придбане майно та кошти iншого пiдприемства, органiзацii;
iнше майно та кошти, набутi на пiдставах, не заборонених чинним

]аконодавством Украiни.
власнi надходження Закладу, отриманi вiд плати за послуги, що

IIадаIоться згiдно з освiтньою, науковою та навчально-виробничою
ДiЯЛЬНiСТЮ, благодiйнi внески та гранти вiдповiдно до рiшення, прийнятого
педагогiчною радою Закладу' ]араховуються на спецiа-гlьнi ресстрацiйнi
ilttxyНkи, вi:tкритi в ,гериторiальному органi lIентраJrьного органу виконавчоi
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ВЛаДИ У сферi казначеЙського обслуговування бюджетних коштiв, або на
поточнi таlабо вкладнi (депозитнi) рахунки установ державних банкiв.

Зазначенi доходи, а також вiдсотки, отриманi вiд розмiщення коштiв
ЗакладУ на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банкiв,
вкJIючаються до фiнансового плану (кошторису) Закладу i можуть
ВикорИстовуватися на придбання майна i його використання, капiтшlьне
бУДiВНИцтво та ремонт примiщень, полiпшення матерiально-технiчного,
НаВЧzLПЬНо-лабораторного, навчztльно-методичного забезпечення освiтнього
ПРОцесУ тощо в межах статутноi дiяльностi Закладу та за погодженням з
органом управлiння майном.

Кошти, отриманi Закладом як плата за навчання, пiдготовку,
ПеРеПiДгоТоВкУ, пiдвищення квалiфiкацii кадрiв таlабо за надання ocBiTHix
послуг, не можуть бути вилуlенi в дохiд обласного бюджету.

4.5. ,Щоходи (прибутки) неприбутковоi органiзацii використовуються
ВИКJIЮЧНо Для фiнансування видаткiв на утримання такоi неприбутковоi
ОРГаНiЗацii, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених ii установчими документами.

4.6. Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або ik
ЧасТини серед засновникiв (учасникiв), членiв такоi органiзацii, працiвникiв
(KpiM оплати ixHboT працi, нарахування сдиного соцiального внеску), членiв
органiв управлiння та iнших пов'язаних з нимиrосiб.

4.7. Земельнi дiлянки передаються Закладу незЕuIежно вiд форми
lTacHocTi У постiЙне користування в цорядку, передбаченому Земельним
\о_]ексом УкраТни.

-t.8. МайНО, Що закрiплене за Закладом на правi оперативного
'. ПРавлiнНя, не може бути предметом застави, а також не пiдлягае вилученню
абО ПеРелачi у власнiсть юридичЕим та фiзичним особам без згоди органу
УПРаВПiННя маЙном, наглядовоi ради та загальних зборiв трудового колекгиву
Закrr4ду, KpiM випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

4.9. З Дозволу органу управлiння майном Заклад мае право здавати
юридиЕIним та фiзичним особам в оренду примiщення без права викуtry в
порядкуl встановленому чинним законодавством Украiни.

4.10. Збитки, завданi Закладу внаслiдок порушення його майнових прав
фiЗИЧНИми або юридичними особами, вiдшкодовуються добровiльно або за
вiдповiдним рiшеншм суду.

4.1 1. ПЛатнi ocBiTHi та iншi послуги надаються Закладом за умови
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам чинного законодавства
Украiни, а у разi встановлення законодавством вимог щодо необхiдностi
_riuензУвання або отримання дозволiв для надання платноi послуги - пiсля
отримання таких дозвiльних документiв.

За-гlУченi кошти спрямовуються на провадження статутноТ дiяльностi
JакладУ в порядку i на умовах, визначених чинним законодавством УкраiЪи
га статутом Закладу.

1.L2. ОПлата пРацi в Закладi здiйсню€ться згiдно з Кодексом законiв
пDо Працю УкраТни, законами Украiни .,Про ocBiTy", ,,Про tPaxoBy передвишу
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ocBiTy", ,,Про виЩу ocBiTy" за схемами посадових окладiв i тарифними
ставками, що встановлюються Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

4.|3. Заклад здiйснюе ведення бухгалтерського, оперативного облiку та
статистичноi звiтностi згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

4.|4. .Щля Закладу встановлюються тарифи на *ory"-rHi послуги на
piBHi, передбаченому дJUI державних i комун€lпьних закладiв фаховоiпередвищоi освiти, що мають статус бюджетних установ.

4.I5. ФiнансуВаннЯ ЗакладУ здiйснюеться в порядку та на умовах,визначених чинним законодавством Украiни.
4.|6. ОРГаНiЗаЦiЯ МеДИЧного обслуговування у Закладi здiйснюеться

вiдповiдНо до вимОг чинного законодавства Украiни.
4.I7. обсяг основних засобiв, наданих органом управлiння майном,

станом на 01 сiчтrя календарного року, що вiдповiдае датi затвердженнrI
статуту, становитъ l 662l25 (один мiльйон шiстсот шiстдесят двi тисячi сто
двадцять п'ять) грн 55 коп.

5. Права та обов'язки органу управлiння майном

затверджувати статут
трудового колективу Закладу
новоi редакцii;

оголошУватИ конкурсНий вiдбiР на посаДу дирекТора Закладу, укJIадатиконтракт з директором Закладу, вiдiбраним у порядку, встановленому
tIинним законодавством Украiни та статутом Закладу;

розривати контракт iз директором Закладу iз пiдстав, визначених
чинним законодавством Украiни про працю, статутом Закладу таlабо
контрактом;

забезпечувати створення у Закладi iнклюзивного освiтнъого
середовища, унiверс€rльного дизайну та розумного пристосування;

здiйснювати контроль за недопущенням привiльтв чи обмежень
(дисrqримiнацii) за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та
iнlшоt переконань, cTaTi, BiKy, iнвагliдностi, етнiчного iu соцiа.пьного
походження, сiмейного та майнового стану, мiсця проживаннrI, за мовними
або iншими ознаками;

ЗДiЙСНЮВаТИ КОНТРОЛЬ За фiнансово-господарською дiяльнiстю Закладу;
здiйснювати контроль за дотриманшIм статуту Закладу;
приймати рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Закладу;
приймати рiшення про приеднаннrI Закладу до закJIаду вищоi освiти

такоi самоi форми власностi як струкryрного пiдроздiлу;
приймати рiшення про видiл структурного пilдроздlлу

5.1. ПовноваженIUI органу управлiння майном щодо управлiння
ЗакладоМ визначаються чинним законодавством Украiни.

5.2. Орган управлiння майном ЗаклО.Щ} МО€rправо:
Закладу поданням заг€Lпьних зборiв
вносити

та за
до нього змiни шляхом затвердження

l|PyLyLNl4LyL рl,шýння llpO видlл структурного пlдроздlлу закJIаду вищоi
освiти шляхом створення юридичноi особи такоТ сайоi форми власностi уcTaryci Закладу освiти iз забезпеченням вiдповiдно дъ 

^"rrо. 
чинного
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законодавства Украiни збереження та передачi цiлiсного майнового
комплексу вiдповiдного структурного пiдроздiлу;

здiйснювати iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством
Украiни та статутом Закладу.

5.3. Орган управлiння майном може
повноваження наглядовiй радi, керiвниковi таlабо
Закладу.

5.4. Орган управлiння майном не мае гIрава втручатися в дiяльнiсть
Закладу, щО здiйснюеться у межах його автономних прав, визначених
чинним законодавством Украiни та цим статутом.

5.5. Орган управлiння майном зобов'язаний:
забезпечити утримання та розвиток матерiально-технiчноi бази

заснованого ним Закладу на piBHi, достатньому для виконання лiцензiйних
умов та вимог стандартiв освiти;

у разi реорганiзацii чи лiквiдацii Закладу забезпечити здобувачам
освiти можливiсть продовження навчання за обраною ними спецiальнiiтю;

забезпечити вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
створення в Закладi безперешкодного середовища для учасникiв освiтнього
процесу, зокрема для осiб з особливими освiтнiми потребами.

6. Концепцiя ocBiTHboi дiялЬностi Закладу

6.1. Концепцiя дiяльностi Закладу rрунтуеться на засадах Нацiональноi
стратегii розвитку освiти в YKpaiHi, Конституцii Украiни, законiв Украiни
.,Про ocBiTy", ,,Про фахову передвищу ocBiTy'', ,,ПРо виЩу ocBiry'', а також
нормативниХ aKTiB Президента УкраIни, Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
MiHicTePcTBa освiти та науки Украiни, iнших норматиВно-законодавчих акгiв
з розвитку освiти, якi регламентують дiяльнiсть Закладу.

б.2. ПiдГотовка фахiвцiВ базустьсЯ на ocнoвi системНого пiдходу, який
з:iйснюеться з врахуванням комплексу умов (потреб, вимог ринку,
соцiшtьно-економiчних умов, розвитку вiтчизняних i свiтових .rurдчрri"
освiти тощо) та впливу внутрiшнiх факторiв розвитку Закладу (кадровий
потенцiал, матерiальна база, iнформацiйно-методичне забезпечення
навч€Lпьного процесу тощо). освiтня система Закладу модернiзу€ться
]важаючи на принципи ryманiзацii, демократизацii, безперервностi,
практичностi, адаптивностi, оновлення змiсту освiти вiдповiдно до нових
:ержавних, г€rлузевих стандартlв освiти, нових
програм та програм навчЕLпьних дисциплiн.

освiтньо-професiйних

делеryвати oKpeMi своТ
iншому органу управлiння

б.З. Заклад забезпечуе н€rлежну якiсть пiдготовки фахiвцiв. Критерiями
ефективностi пiдготовки фахiвцiв е дотримання встановлених EIopM розвитку
особистостi, здорового способу життя, piBeHb культури, активна житт€ва
позицiя, громадянська свiдомiсть i piBeHb теоретичноТ та практичноi
пiдготовки до самостiйноТ професiйноi дiяльностi. Систему пiдготовки
,Рахiвцiв у ']акладi визначають принципи HayKoBocTi, iнтегрованостi.
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перспективностi, ir.rформованостi, гуманiзачii.
демократичностi, прiоритетностi суспiльних та цiнностей.,РОr--Yr-lГl\-'vrr, rrPrUPYl rýrHUU'l'l L:УСПlЛЬНИХ Та ДУХОВНИХ ЦtННОСТеЙ.

б.4. Заклад органiзовуе безперервну, багатоступеневу пiдготовку, яка
дае повнУ заг€rльнУ середнЮ ocBiTY й вiдповiдае освiтньо_професiйному
ступеню фахового молодшого бакалавра та квалiфiкацiям: викJIадач
початкових спецiалiзованих мистецьких навч€tльних закладiв,
концертмейстер, артист оркестру, ансамблю, хору, керiвник аматорського
колективу.

6.5. Заклад здiйснюе роботУ, пов'язану з професiйною орiентацiею та
залученням до навчання молодi регiону,
комiсiй у пiдвищеннi якостi спецiа_пьноi,
пiдготовки студентiв.

координацiю дiяльностi циклових
фундамента_гtьноi та гуманiтарноi

6.6. З метою вiдповiдностi вимогам державних стандартiв пiдготовки
спецiалiСтiв вiдбУваетьсЯ вдосконЕtленнЯ ,чr.|i-ьно-техНiчноl бази Закгrалу:

оновлення обладнання лабораторiй, комп'ютерних класiв, "u"r*""bкабiнетiв;
оновленнЯ iнформаЦiйного фонду пiдр}^rникiв, педагогiчноi,

_vетодичноi та допомiжноi лiтератури, навч€lльно-методичного та
vатерiа-лlьно-технiчного забезпечення викJIадання дисциплiн, прогр€lмного
забезпечення комп'ютерноi технiки;

оновлення C1..lacHoi бази технiчного супроводу, в тому числi
комп'ютерного' що ма€ забезпечити впровадження В навчальний процес
HoBiTHix iнформацiйних технологiй, доступ до мережi високоякiсних баз
]:lних, розширення можливостi сприйняття постiйно зростаючого обсяry
iнформацii.

6.7. fuя полiпшення кадрового забезпечення навчЕtльно-виховного
процесу Заклад здiйснюе пiдвищёння квалiфiкацii i професiйноi пiдготовки
педагогiчних кадрiв, ik дiлових i моральних якостей, залуrення викладачiв iз
науковими ступенями та педагогiчними званнями, спецiалiстiв-практикiв.
Ъшад постiйно сприrlе 1^lacTi викJIадачiв у науковiй та пошуковiЙ роботi,професiйному росту молодих викладачiв.

6.8. Науково-методична база викладання забезпечусться методичними
вказiвкаМи, методИчнимИ рекоменДацiями, укладеними викJIадачами Закладу,
загальноприйнятими понятiйними, тлумачними, iншомовними,
термiнологiчними словниками, якi сприяють розкриттю понять, TepMiHiB,
визначенню Teopii та методики навч€шьних дисциплiн.

6.9. Пiдвищення ефективностi навч€UIьно-виховного процесу в Закладi
зlдбуваеться шляхом постiйного вдоскон€rлення форм i мьтодiв навчання.
для цього вивчаеться й поширюеться передовий педагогiчний досвiд.

6.10. Нацiональне виховання здiйснюеться впродовж усього процесу
навчання молодi, воно забезпечуе всебiчний розвиток, i.рrо"iйнiсть i
ЦiЛiСНiСТЬ ОСОбИСТОСТi, фОРмУвання громадянина, здатного до самостiйного
\lислення, сповненого любовi до УкраiЪи.

6.1 l. Заклад забезпечус розвиток срiзичного виховання та масового
.порry як важливот складовоi виховання молодi.
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6.|2. Заклад несе вiдповiда.llьнiсть перед суспiльством i державоЮ За

охорону прав особистостi молодi та if соцiальну захищенiсть.

7. Права та обов'язки Закладу

7.1. Заклад мае право:
запроваджувати спецiалiзацii, розробляти та реалiзовувати ocBiTHbo-

професiйнi програми в межах лiцензованоТ спецiальностi;
самостiйно визначати гIерспективи свого розвитку, здiйснЮВатИ

освiтню ,га господарську дiяльнiсть на ocHoBi розроблених проГра}I.

перспективних та поточних планiв;
самостiйно визначати форми навчання та форми органiзацii освiтньогО

процесу;
надавати додатковi ocBiTHi та iншi платнi послуги згiдно з виМоГа}IИ

чllнного законодавства Украiни;
присуджувати освiтньо-професiйнi ступенi освiти здобувачам ocBiTlt.

якi вiдповiдно до чинного законодавства Украiни успiшно проliШ.tll
rроцедуру атестацii пiсля завершення навчання у Закладi на вiдповilнОrrУ'
:iBHi освiти;

провадити на пiдставi вiдповiдних договорiв спiльну дiяльнiсть З

.ншltми закладами освiти, науковими установами та iншими юриДиЧни\IИ
,lсобалIи;

розмiщувати своТ навчiulьнi та навч€Lпьно-виробничi пiдроз.ri;llr В

,. становах та органiзацiях;
отримувати майно в оперативне управлiння, кошти i MaTepia-rbHi

:iHHocTi, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортнi засоби. Bi:
-ержавних органiв, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних i фiзllчнlrх
,_-,,сiб. у тому числi як благодiйну допомоry в установленому чиннII\t

]зконодавством Украiни порядку;
використовувати майно, закрiплене за ним на правi оператI{ВНоГО

,.правлiння, У томУ числi для провадження господарськоi дiяльностi.
:еDе_]авати в користування вiдповiдно до вимог чинного законоДавсТм
}-краТни та цього статуту;

засновувати стЕuIий фонд (ендавмент) закладу освiти, вносити.rо фОН:1'
.:ошовi кошти, нерухоме майно, об'екти iнтелектуальноТ власносТi Та

]озпоряджатися доходами вiд його використання вiдповiдно .fo \ \toB

эr,нкцiонування ст€tлого фопду;
провадити фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть вiдповiдно :О

зll\lог чинного законодавства Украiни та цього статуту в YKpaiHi Та За

\OP-fOHOM;
\,кладати угоди про спiльну дiяльнiсть з пiдприсмствами, ycTaHoBartlt i

.оганiзацiями в ykpaiHi та за rf межами для виконання статчтних зав.]ань

зi_rповiдно до вимог LIинного законодавства УкраТни:
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розмiщувати cBoi або використовувати за договором iншi матерiа.гlьно-
технiчнi базИ длЯ проведеннЯ навч€шьНо-виробничоi практики. здобувачiв
фаховоI передвищоi освiти в iнших закладах освiти;

розвивати власну соцiальну базу;
розпоряджатися власними надходженнями, зокрема вiд надання

пJатних послуг;
користуватися пiльгами, встановленими t{инним законодавством

\'краiни для закладiв фаховоi передвиrцоi освiти;
отримувати за результатами акредитацii додатковi права

передбаченi для закладiв вiдповiдного рiвня, У Т.ч. на навчання
здобувачiв фаховоi передвищоi освiти;

приймати на роботу педагогiчних, науково-педагогiчних

та пiльги,
iноземних

та iнших
прачiвникiв;

формувати та затверджувати власний штатний розпис вiдповiдно до
зll}lог чинного законодавства Украiни;

пiдвиrцувати квалiфiкацiю педагогiчних працiвникiв згiдно з фаховими
вIl\Iогами;

встановлювати власнi форми морЕLльного та матерiального заохочення
,. часникiв освiтнього процесу;

запроваджувати рейтингове оцiнювання ocBiTHix, науково-дослiдних та
iнновацiйних досягнень учасникiв освiтнього процесу, щорiчне оцiнювання
з:обувачiв фаховоi передвищоi освiти, науково-педагогiчних i педагогiчних
праuiвникiв Закладу та реryлярне оприлюднення результатiв таких
оцiнювань на офiцiйному вебсайтi Закладуt н? iнформацlиr", стендах та в
бr,:ъ-який iнший спосiб;

проводити видавничу дiяльнiсть, зокрема видавати навчальнi,
а також розвивати власну-,:зчialьно-методичнi посiбники i cTaTTi,

_...гвафiчну базу;
lаlyчати для читання окремих лекцiй, проведення навч€lJIьних занять.

-:.:;lняття держаВних iспитiв, роботи в журi KoHKypciB висококвалiфiкованих
_ =rlзцiв. дiячiв науки та культури на умовах, передбачених чрlнни\{
:.-:.| зо_]авством Украiни;

з:il"lснювати пiдготовку до вступу у заклади вищоi освiти громалн
.. ,-:эiнlr:

готyвати фахiвцiв за державним замовленням i замовленням
..-:гIl€\1ств, устаНов, органiзацiй незаJIежно вiд фор, власностi, мiсцевих
:_знiв виконавчоТ влади, громадських органiзацiй та за договОРаIчrи з-] 

,r ll!з_]JIНами;

tsстановлювати режим i графiк навч€шьного гrроцесу вiдповiдно до
l :зчшьних планiв спецiальностей;

створювати власнi або використовувати за договором iншi матерiально--:r;нtчнi бази для провадження ocBiTHboT, дослiдницькоТ, iнновацiйноТ.
J-t]]&PCbKoT, спортивноi або культурно-мистецькоТ дiяльностi;

-,творювати та розвивати власну базу соцiально-побутових об'сктiв,
: ] j;{\\, ос BiTHix структурних пiдроздiлi в:
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I{адавати додатковi ocBiTHi послуги,
законодавством Украiни;

передоачен1 чинним

брати участь В мiiкнародних ocBiTHix заходах, спiвпрацювати з
1,1i,кнародними органiзацiями за напрямками роботи Закладу;

запроваджувати власнi системи заохочення учасниtсiв освiтнього
процесу за ocBiTHi, мистецькi, дослiдницькi', iнновацiйнi та спортивнi
_]осягнення;

]апроваджувати власну символiку та атрибутику;
звертатися з iнiцiативою до органiв, що здiйснюють управлiння у сферi

t)свiти, про внесення змiн до чинних або розроблення нових нормативно-
I]равовиХ aKTiB у сферi освiти, а також брати участь у роботi над про€ктами;

ПРОВОДИТИ ОСВiТНЮ дiяльнiсть, яка включае навчЕUIьну, виховну,
i:r .r5rrory, методичну дiяльнiсть;

проводити I,IавчzLпьнi дослiдження, творчу i мистецьку лiяльнiсть як
1\--новv пiдготовки майбутнiх фахiвцiв та культурного розвитку держави;

брати участь У виставках' фестивалях' конкурсах, конференцiях.
:.tlНЦ€РТilх, фiзкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходах як на
. егlrторii УкраТни, так i за кордоном;

,5ратИ участЬ у формуваннi статутного капiтаrrу iнновацiйних структу.р i
,.3ц-\РеНИХ За УЧаСТЮ ЗаКЛаДiВ фаховоi передвищоi освiти м€ших пiдприслtств.,-о ]озробляють i впроваджують iнновацiйну продукцiю, шляхом внесення
- ] ;llx rtатерiальних та нематерiальних активiв (майнових прав на об'скти
, : f за iнтелектуальноi власностi);

сеrtостiйно розробляти та запроваджувати власнi програми ocBiTHboi.
,.,. i:oBoi та iнновацiЙноТ дiяльностi;

зIlзначаТи струкТуру ЗаклаДУ В установЛеному чинним законодавствоj\I
_, .:зlнlt порядку;

,, к_lадатИ i виконуВати yci передбаченi чинним законодавством Украiни
:,'--'". :оговорiв, }Год, KoHTpaKTiB з юридичними i фiзичними особаrtи з

. ::\'. ванняМ особливостей, визначених чинним законодавством Украiни та
_.:].! СТаТ\'ТОМ;

,5r,ти орендодавцеМ таlабо орендареМ майна' необхiдного J-lя
,_:езпечення дiяльностi Закладу, в порядку та вигIадках, передбачених
,:.-1-il\I законодавством УкраТни;

:озпоряджатися коштами, одержаними вiд
_ :..ь;.остi вiдповiдно до цього статуту;

зi:кривати поточнi та депозитнi рахунки в
, _.зrtнiй валютах у встановленому чинним

господарськоi та iншоi

банках у нацiона.,тьнiй та
законодавством УкраIни

- ^c]L-\". .].\ r.

,...одоro органу управлiння майном здавати в оренду будiвлi, спору.lлI.
_ _:\ож iнше майно у порядку, визначеному чинним законодавствоNI
_ - . -:ii1}1.

,,творювати та розвивати власну базу соцiально-побутових об'сктiв.
:]i.ý\ спортивно-оздоровчих.,тiкувально-профiлактtlчних i lсультурно-

- -:I IbKIIx структурних пi,,tрозлiлi в;
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матерiальнi ресурси у пiдпри€мств, органiзацiй та
установ незалежно вiд формустанов незалежно вiд форм власностi, а також у фiзичних осiб;

здiйснювати будiвництво та капiтальний ремонт основних фондiв запогодженням iз органом управлiння майном;
формувати штат педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших

працiвникiв, у тому числi на конкурснiй ocHoBi з под€lJIьшим укладаннямконтракту (строкового трудового договору), З урахуванням фонду оплати
прачi;

звертатИся з iнiцiативоЮ до оргаНiв, що здiйснюють управлiння у сферi
фаховоi передвищоi освiти, Про внесення змiн до чинних або розроъп""""нових нормативно-правових akTiB у сферi фаховоi передвищоi освiти, а також
брати участь у роботi над проектами вiдповiдних документiв;

утворювати навчulпьно-науковi, виробничi комплекси чи iншi
об'еднання, не забороненi чинним законодавством УкраiЪи;

набувати у власнiсть об'екти права iнтелекryальноi власностi, cTBopeHi
за впаснi кошти або кошти державного чи мiсцевих бюджетiв (KpiM випадкiв,
визначених чинним законодавством Украiни);

спрямовувати кошти на соцiальну пiдтримку педагогiчних (науково-
педагогiчних) та iнших працiвникiв заклалiв 

-фаховоi 
передвищоТ освiти, а

також осiб, якi навчаються у Закладi;
засновувати юридичнi особи, якi провадятЪ свою дiяльнiсть вiдповiдно

Jo нЕшрямiв ocBiTHboi, виробничоi, iнновацiйноi дiяльностi Закладу таlабо
забgзпечують виконан ня його статутних завдань ;

здiйснювати перек€ви в iноземнiй валютi BHeckiB за колективне
EL,IeHcTBo в ocBiTHix i наукових асоцiацiях, а також за передплату iноземних
на}лковID( видань та доступ до мiжнародних iнформацiйних мереж i баз
Iаmтх;

IIlJUtxoM BHeceHHjI матерiальних та нематерiальних активiв (майнових
прilв на об'екти права iнтелекryалlьноi власностi) брати участь у формуваннiстатуп{ого капiталу iнновацiйних структур рiзних типiв 

-1наукових,

технологiчних паркiв, бiзнес-iнкубаторiв тощо);
брати участь у дiяльностi консорчiумiв, комплексiв та iнших об'еднань

]:l !\{овИ збереження юридичного статусу та фiнансовоi самостiйностi;
здiйснювати iншi дii та заходи, не забороненi чинним законодавством

УrраIни, спрямованi на змiцнення матерiальноТ бази закладу фаховоi перед-
шпцоТ освiти;

; ]tйtснювати iншi права, що
--:зt'нlt.

-.]. Заклад зобов'язаний:

не суперечать чинному законодавству

]отримуВатисЯ лiцензiйНих умоВ провадження ocBiTHboT дiяльностi;
з/hлlвати заходiв, У тому числi шляхом запровадження вiдповiдних

,- _Hix технологiй, rцодо запобiгання та вtlявлення академiчного плагiатч в
-.'.::trBllx роботах науково-педагогiчних, педагогiчних, iнших працiвнипiu i
_ i,. зачiв фаховоТ передвLIщоТ освiти та притягнення ix до дисциплiнарноТ

, . зt_tа-tьн<lс"l.i:
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\,{ати внутрiшню систему забезпечення якостi ocBiTнboi дiяльностi та
.чкостi фаховоi передвишоi освiти, здiйснювати у встановленому порядку
\онТроЛЬ за якiстю освiтньоI дiяльностi та якостi фаховоi передвищоi освiти
]а -]оПоМогоЮ реЙтинговоТ системи оцiнювання, а також iнших заходiв.
rерелбачених чинним законодавством Украiни;

СТВорЮВати необхiднi умови для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти
,_,,собами з особливими освiтнiми потребами;

\Iати офiцiЙниЙ вебсаЙт, оприлюднювати на офiцiйному вебсайтi. на
..:ОорlrацiЙних стендах та в будь-якиЙ iнший спосiб iнформацiю, визначену
]]конодавством;

здiЙснювати освiтню дiяльнiсть, побудовану на принципах академiчноТ
-^-'ýрочесностi сукупностi етичних принципiв та визначених чинним
. jКОНОДаВсТвом УкраТни гIравил, якими мають керуватися учасники
;зiтнього процесу пiд час навчання, викладання та провадження науковоi

_.1.1bнocTi з метою забезпечення довiри до результатiв навчання.
з:iЙснювати ведення бухгалтерського, оперативного облiку, а також

---.ння фiнансовоi та статистичноТ звiтностi згiдно з чинним законодавством
'_,-,-: зiнlt:

зебезпечувати своечасну сплату податкiв, зборiв (обов'язкових
-"..:з;кiв) та iнших вiдрахувань до бюджету та державних цiльових фон:iв
_ -.-..tr з чинним законодавством Украiни;

-lабезпечувати ефективне використання i збереження майна спi.-tьноi
,- ,:_.jtlcTi територiа_пьних громад сiл, селищ, MicT !нiпропетровськоi областi:

jести вiдповiдальнiсть за дотримання вимог чинного законодавства
. .::.:]Il пiд час користування вiдведеною земельною дiлянкою;

;збезпечувати свосчасне осво€ння нових технiчних поту;кностей
:' :".rзо-технiчного прогресу та якнаЙшвидше введення в дiю прилбаного
,]. _.-нзння. нести вiдповiдальнiсть за незадовiльне Його використання:

;:il'tснювати заходи iз удоскон€tлення органiзачii роботи ЗаклаJч.

=: :тII вноi дiяльностi та Його матерiально-технiчного забезпечення;
Jтворювати належнi умови для високопродуктивноi прашi.

-1.,-еЧr'ВаТИ ДОДержання вимог чинного законодавства УкраТни про працю.
-]:a;:.l Та Норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування:

:;ccTLI вiдповiда-llьнiсть в установленому чинним законодавство\I' ,:..Зlt ПорЯДкУ за шкоду, заподiяну здоров'ю та працездатностi працiвникiв
-'___: -1\-

-.]оезпечувати економlчне, рацlонсLльне використання власнllх
_: -iл.r_],zкень та сво€часнi розрахунки з працiвниками Закладу;

зilкОНvВаТи норми i вимоги шодо охорони навколишнього пррIродного
.-];]t]Btlma, рацiонаJIьного використанFIя i вiлтворення природних pecvpciB
_ - -.,iезпечення екологiчноi безпеки;

];1конvвати [Iапежним t{ином IIакази, розпоряд}кення, рiшення
_ , _]t]ПеТровськоТ обласноТ ради та ,цепартаменту освiти i начкl.t

- l, _],]пстровськоТ обласно[ державноi адмiнiстрацii;
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вживати заходiв, у тому числi шляхом запровадження вiдповiдних
HoBiTHix технологiй, для запобiгання та виявлення гIорушень академiчноi
:оброчесностi у наукових i методичних роботах педагогiчних, iнших
.lраuiвникiв, iндивiдуальних завданнях здобувачiв фаховоi передвищоi освiти
:е в разi виявлення порушень притягати винних у встановленому порядку до
: ка:емiчноi вiдповiдальностi ;

здiйснювати освiтню дiяльнiсть на засадах студентоорiентованого
_-Jзвчання;

виконувати iншi обов'язки, визначенi чинним законодавством Украiни.
7 .З. При визначеннi стратегii дiяльностi Заклад зобов'язаний

]гаховувати регiона.пьне замовлення та iншi договiрнi зобов'язання про
_l:готовку фахiвцiв на piBHi державних стандартiв. Доведене у
rсТЗНоВленому ГIорядку регiональне замовлення на пiдготовку фахiвrriв е
_,,-1о в' язковим для виконання.

8. Повноваження органiв управлiння Закладу.
Права та обов'язки директора Закладу

s.1. Безпосередне управлiння дiяльнiстю Закладу здiйснюе директор
l.-"_-la_r1-. його права, обов'язки та вiдповiдальнiсть визначаються чинним
,.rt-]HoJзBcTBoM УкраТни i статутом Закладу.

8.2. Порядок обрання, призначення та звiльнення з посади
Зшс-lалу встановлюеться чинним законодавством Украiни.

_]lrpekTop Закладу призначаеться на посаду органом управлiння ltaйHort
:: 

" 
\toBax контракту строком на гI'ять poKiB за результатами проведеного

'----(\рсного вiдбору, який проводить наглядова рада, та звiльнясться з
_ . ]_]Il за вiдповiдним рiшенням з пiдстав, визначених чрIннII\I
:: _]:]о_]авством Украiни про працю, статутом Закладу та контрактом.

JlrpeKTop закладу може бути звiльнений з посади органом управ-riння
:.:::t]\t з пiдстав, визначених чинним законодавством Украiни, за порушення

_ --.],Tr, Закладу таlабо умов контракту.
JrrpekTop Закладу у вiдносинах з державними органами, органа\lи

: ':зLrГо самоврядування, юридичними та фiзичними особами дiс без
_ _. :езостi в межах повноважень, передбачених чинним законодавство\t
":..'.;it Та ЦИМ СТаТУТОМ.

,._]. flrpeкTop Закладу в межах наданих йому повноважень:
эганiзовус дiяльнiсть Закладу;

,;tоiшу-е питання фiнансово-господарськоi дiяльностi Закладу, cPoprtr.c
- , - " ЗеD-],ft,YС ЙОГО СТРУКТУРУ, шТатниЙ розпис вiдповiдно до вимог чинного
-: :-,,-r:-]BCTB? УКРаiНИ, С роЗПорядником ш,tайна i коштiв, забезпечr,€
. -:,:,.:-]ння штатно-rРiнансовоi дисциплiни;

-.r_]ac на погодження загальним зборам трудового колективу Заклалч
l, - : . .-Tl]TvTy 3акладу;

-.f],]C накази iрозпорядiкення' дае доручення. обов'язковi -]-lя, " _:1Ня tзciп,ta учасниками tlсвi,ггlього IIpotlecy i с.груктчрнtr\lи

директора
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-l i:роздiлами Закладу;
вiдповiдае за результати дiяльностi Закладу перед органом управлiння,.Iar"lHoM;

забезпечуе виконання rрiнансового плану (кошторису), укладае
_с-lго3оо"'

IIризначае на роботу та звiльняс з роботи працiвникiв Закладу;
призначае у встановленому порядку на посаду керiвникiв вiддiлень та

._ ;l к.-Iових комiсiй в установленому чинним законодавством порядку;
забезпечу€ охорону працi та безпеку iкиттедiяльностi, дотриr,Iання

]KoHHocTi та порядку;
]атверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв;
формуе контингент здобувачiв освiти;
BirpaxoBYc з ЗакЛаду та поновлЮе на навчаннЯ в ньому злобувачiв

,.XOBOi передвищоi освiти вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни:
забезпечуе органiзацiю освiтнього процесу та здiйснення контролю за

: i l .-. r] ч зн ням ос вiтньо-профес iйних програм ;

:озробля€ та ухв€Lлю€ за погодженням з педагогiчною радою рiшення-:_, -,творення, 
реорганiзацiю, перетворення (змiну типу) або лiквiдацiю

_ -:-, i.T\ рних пiдроздiлiв;
,оганiзовус функцiонування системи внутрiшнього забезпечення якостi

-: -,_I

,:il"rснюе контроль за якiстю роботи педагогiчних, на\.ково-
= 
-..-огiчних та iнших працiвникiв;

;эбезпечУс створеннЯ умов для здiйснення дiевого та вiлкритого
-: _,"1f,Jського контролю за дiяльнiстю Закладу;

.прl{яс та створюе умови для дiяльностi органiв студентського
_ _,,i _-згя-]\,вання, первинноi профспiлковоi органiзаuiТ працiвникiв Зак;lа:у. i
: _,1., зачiв фаховоТ передвищоТ освiти, якi дiють у Закладi;

JпрIlя€ формуванню здорового способу життя у здобувачiв фаховоi-:]:-ЗIlшоТ освiти, змiцненню спортивно-оздоровчоi бази Закладу, створюе
- - .a,i:Hl \ \Iови для занять масовим спортом;

:зi.-tьнО з гlрофсПiлковоЮ органiзаЦiсю праЦiвникiв Закладу i злобl,вачiв
" :, эtlT передвиrrдот освiти пода€ для затвердження Загальним збораrr
]' _ _ f trго колективу Закладу Правила внутрiшнього розпорядку та

,;! _;13Hllli договiр i пiсля затвердження пiдписуе iх;
:. ]паgiдцg ло отриманих лiцензiй самостiйно визнача€ BLlJpl

:. . :: _ ,.l.чноi дiяльностi Закладу згiдно з Класифiкатором видiв еконоrIiчноТ
_ r--.-,_'aTi:

--.iiснюе iншi, передбаченi статутом та чинним законодавство}{
" ]* :,,I. повноваження.

=.:ПеКТОР ЗакладУ вiдповiдас за провадження ocBiTHboT, науковоi та
r:_:;rноТ дiяльностi в закладi (laxoBoT [ередвИrIIоТ освiти, за результатLl

-_-. -зо-господарськоТ дiяльностi, стан i збереження нерухомого та iншого
_ -.- ;-].\.laJY,

_ :ЭеКТОр ,3ак:rалу lIlopoKy .звi.гчс rrepe/] органом 1rправ,чiння п,tайноьt .га
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.f,г&lьними зборами трудового колективу, }{аглядовою радою.
{lrpeKTop ЗакладУ зобов'язаний оприлюДнюватИ rцорiчний звiт про

:еа-riзацiю стратегii розвитку Закладу на офiцiйному вебсайтi Закладу.
tиректор Закладу може делегувати частину своiх гIовноважень своiм

_ fст\,пникам, а також керiвникам структурних пiлроздiлiв згiдно з чинним
: конодавством Украiни.

3.4. Повноваження трудового колективу Закладу визначаються чинним
:.{оно_]авством Украiни та статутом Закладу.

8.5. Iнтереси трудового колективу Закладу представляс профспiлковий
-,*.1.IiTeT.

8.6. Порядок вирiшення соцiально-еконоМiчних питань' що стосуються
__i-]bнocTi Закладу, розробляеться i приймаеться його директором за участю-:,, -овоГо колектИву й вiдОбражасться в колективному договорi.

Ко-rективним договором також регулюються питання охорони прашi,
_,l: _.'r5нIlЧi та трудовi вiдносини трудового колективУ Заклалу з
_ -, l..iстрацiею Закладу.

s.7. Постiйно дiючим колегiальним органом управлiння Закла:у с--_"-огiчна рада Закладу, склаД якоТ щороку затверджуеться вiдповiднрIлt
-:.-,: эtr),t -]иректора Закладу.

iэiшення педагогiчнот ради Закладу вводяться в дiю накЕrзами директора
_.i..-::r, та € обов'язковими для виконання BciMa учасниками навча-]ьно-
:,:.', _rЗНОГО ПРОЦеСУ.

Пеrагогiчна рада Закладу:
зIIзначае стратегiЮ i перспеКтивнi напрями розвитку Закладу;
]озг-IIядас проект статуту Закладу, а також пропозицiI щодо внесення

| __. -о нього;
]t]ЗГ--]ЯД€tе проект кошторису (фiнансового плану) Закладу та рiчнrrл't. -:.-.aoBItp't звiт;
, \ваlюс вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни рiшення-:_ :'.rj\tiшення власних надходжень Закладу у територiальних органах

_ ; - _] -:- - ьного органу виконавчоТ влади у сферi казначейського_*- -". - ,_]з\ Вання бюДrкетних коштiв або в банкiвсЬких УсТаноВах;
];1знача€ систему та затверджуе процедури внутрiшнього забезпечення' '--- -'свiти, ВкЛЮЧаЮчи сИсТеМУ Та механiзми забезпеЧеНня акадеrtiчноi

_ , :. .з.-HocTi;
. - о_],fiУ€ За ПоДанняМ ДирекТора ЗакладУ рiшення Про УтВореННя.-: ] _ :_-:.ЗЗЦiЮ, перетворення (змiну типу) або лiквiдацiю cTpyKT\.pHlIx

_:._ , -_--liB:

: lо_]анням директора Закладу надас згоду на призначення завiд,чвачiв
- - ,;:-.э та голiв циклових комiсiЙ;

: - зер_]/кус положення про органiзацiю освiтнього процесу;
_. зеD-]}ку€ зразок та порядок виготовлення документа про ocBiTy;
._{ право вносити подання про вiдкликання директора Заклалу, ]

-_-._:. _еоедбачених чLlнним законодавством УкраТни, та статчтом закJа_]\,
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.|f,ховог передвишоi освiти, контрактом, яке розглядасться загаJIьнрI\1l1
-,5ораr,tи трудового колективу Закладу;

обговорюе питання та визнача€ заходи з пiдвищення квалiфiкаuii
,::агогiчниХ (науково-педагогiчних) працiвникiв, розвитку ТхньоТ творчоТ
-iuiативи, затверджу€ щорiчний план пiдвищення квалiфiкацii педагогiчнltх
.: ]\ ково-педагогiчних) працiвникiв;

приймае рiшення таlабо рекомендацii з питань впровадження в ocBiTHit-t
_:оцес кращого педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiднil-r.
--j,,-ПеРИ}tентальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi, спiвпРацi з iншими заклада}II.1
--зiтlt. науковими установами, фiзичними та юридичними особашtи. якi

- _:;lяють розвитку фаховоi передвиIIIоТ освiти;

_ \Iac право iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного ауJит\.
_:.-*lf,JYl

прLIимае рlшення з питань вдосконЕLлення методичного забезпечення
: з..нього процесу;

rрltймае рiшення з питань вiдповiдальностi учасникiв освiтнього-] ] ".с\ за порушення академiчноi доброчесностi;
...оltймае рiшення таlабо рекомендацii з iнших питань вiдповiдно ^]о

: ,l'"1,]|Г чIlнногО законодавства УкраТни та статуту Закладу.
Пе:агогiчну радУ ЗакладУ очолюе його голова' якиМ е дирекТоР. Jo_:_]:]\' педагогiчноТ ради Закладу можуть входити за посадами заступникрl-.:]е-\-ТОРа' завiдувачi вiддiлень, завiдувач бiблiотеки, голови циклових, _,.:.cil"t. ;lабораторiй' iншi педагогiчнi та науково-педагогiчнi ПРаЦiвники.

- 
_ -],_'3HIIL"l бухгалтер, керiвники органiв громадського самоврядування

-::"'iBHIlKiB Заклалу, керiвники виборних органiв первинних профспiлкових
:".зrзацiй (за наявностi), представники студентського самоврядування. -..".зi_]но до квот, визначених статутом Закладу.

При цьомУ не менш як 75 вiдсоткiв загiшьноi чисельностi cк-:Ia.f\.
пдагогiчноi ради мають становити педагогiчнi та/або науково-педагогiчнi
пршьшrки Закладу i не менш як 10 вiдсоткiв - виборнi представники з числа
чобlъачiв фаховоi передвищоi освiти Закладу. Виборнi представники осiб,
mi навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування

зlrборнi представники з числа здобувачiв фаховот передвишот ocBiTl,t
" ь \ часть у роботi педагогiчноi ради Закладу пiд час розгляду питань. шо'.:LrтЬся навчання, побуту та вiдпочинку осiб, якi у ньому навчаються.
,li: час розгляду iнших tIитань, вiднесених до Повнова/hень

"}lьного органу управлiння Закладом, норма щодо обов'язковоi ччастi в
:. ко.-tегiального органу управлiння закладу фаховоi передвицот освiти
':-rl як l0 вiдсоткiв виборних представникiв з числа здобувачiв фаховоТ-зltшоi освiти не застосовуеться.
]:шення педагогiчнот ради Закладу, прийнятi вiдповiдно до чинного

_ ] -.]вства УкраТни, с обов'язковими до виконання BciMa учасника\lи: эt)Го ПроЦесУ.
.-.l. ;{ilя вирirIJення поточНих питань дiяльностi Заклалу створюються
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:обочi органи дирекцiя, приймЕUIьна комiсiя, адмiнiстративна Р?да,".lето.]ична рада' стипендiЕLпьна комiсiя Тощо.
8.7 .2. З МеТОЮ ВИРОбЛеННя стратегii та напрямiв провадження ocBiTHboi

, з iншот дiяльностi Закладу директор мае право утворювати на громадських
, ]са-]ах лорадчi (дорадчо-консультативнi) органи (раду роботодавцiв, раду:BecTopiB, РаДу бiзнесу, навчuшьно-методичну раду тошо).

Положення про робочi та дорадчi органи затверджуються педагогiчною
:]_]оЮ Закладу вiдповiдно до статуту Закладу.

S.8. Орган управлiння майном у Закладi
-:сона_тьний склад наглядовоi ради у кiлькостi

- . ]t"lKo\1 на п'ять poKiB.
!.8.1. Членом наглядовоi ради не може бути особа,, яка:
за рiшенням суду визнана недiсздатною або дiездатнiсть якоi обмеrкена;
},IaC судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не 11огашена

- _=,] не знята в установленому законом порядку;
зi:повiдно до вироку суду позбавлена права обiймати вiдповiднi

-:,--f lIl:
]а рiшенням суду була визнана винною у вчиненнi корупчiйного

-::3с-lПор},шення або правопорушення, пов'язаного з корупцiею, - протяго\,I
: _, il. з _]ня набрання вiдповiдним рiшенням суду законноТ сили;

створюе та затверджуе
вiд трьох до п'яти осiб

корупцiйне
- протягом

пlлцавалася адмiнiстративному стiгненню за
праюпорушення або правопорушеннrI, пов'язане з корупцiею,
poity з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду законноi сили:

:li:падас пiд дiю ч. З ст. i Закону Украiни ,,ПРо очищення влади''.
_]о складу наглядовоi ради не можуть входити працiвники Заклалу та

_ _ _". вачi фаховоТ передвиIцоТ освiти, що навчаються в Закладi.
).8.2. Наглядова Рада Закладу сприяс вирiшенню перспективних

-: -:НЬ I"IОГО РОЗВИТКУ, ЗЕUIУЧеННЮ фiНаНСОВих pecypciB для забезпечення р-lого
_ ,___ьз,эстi з основних напрямiв розвитку i здiйснення контролю за i_х: :'_:I{сТанням, ефективнiй взасмодii ЗакладУ з держаВними органа},lи та
: _ :_-:f\III мiсцевого самоврядування, громадськiстю, громадськ1.1}1I{- - -::f,ННЯ}Iи та суб'ектами госпоДарськоi дiяльностi в iHTepecax розвитк\,.- ::;: -jення якостi ocBiTHboi дiяльностi i конкурентоспроможностi Закладr,.

.. S.З. Наглядова рада мас право:
. :iDilяти з€tлученню додаткових джерел фiнансування;i:ати участь у роботi колегiальних органiв Закладу з правом дорадчого- .:,.:
]ати участь у визначеннi та затверджувати стратегiю розвLrткч

- -- 
i Ilснювати контроль за дотриманням установчих докуме[Iтiв Зак.талу;

.,*,оводити конкурсний вiдбiр на посаду дLIректора Закладу;
-iйснювати I{агляд за екоI{омiчною дiялыliстrо Закладу;

- )]г-lядати та схвапювати rpiHaHcoBi плани, затверджувати rbiHaHcoBi
, - - -]]-.laJY;

]го,Iкчват,и с.га.гути ен/{аlзмен.гiв. ttiдгlрлrсмс.гв,га ycTal{ol], в якIlх
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_K_laJ освiти е засIlовником чи спiвзасновником;

розглядати щорiчнi звiти директора Закладу про реа-гliзацiю стратегiТ
] _1lBItTKy закладу фаховоi передвищоi освiти;

iнiцiювати проведення позапланового iнститучiйного аудиту дiяльностi
_,;а:У (не бiльше одного разу протягом строку повноважень наглядовоi
:: -;l ):

зi:стеrкувати та врегульовувати потенцiйнi
1.. bHocTi директора Закладу;

конфлiкти iHTepeciB у

вносити органу управлiння майном подання про заохочення або
вiJкjIикання директора Закладу з пiдстав, визначених чинним
пконодавством Украiъи, статутом Закладу таlабо контрактом;

з:ir"tснювати iншi права, визначенi чинним законодавством
_ ":...,To\I Закладу.

Украiни та

.i.8.-l. Органiзашiйно-правовоЮ формою роботи наглядовоi ради с
-:.-;нНя. ЗасiданнЯ наглядоВоi радИ проводяТься за потреби, аJIе не рiлше
-.-. -. о оазч на piK.

lзсi:ання наглядовоТ ради проводить ii' голов а, а у разi його вiдсутностi
- ,'i'. irого член, визначений самою радою. Засiдання наглядовоi ради с

- ]:].- \iLrчнрlм за умови участi 2lЗ вiд iT загального складу.
рiшення наглядовот ради приймаються простою бiльшiстю його голосiв

: j _:;tcvTHix на засiданнi членiв наглядовоi' ради. У разi рiвного полiлу
-"--.:з ч-rенiв наглядовоТ ради голос головуючого е вирiшальним. Рiшення
:_ ...i]оВоi ради оформлюються протоколами, якi пiдписуються головуючи\,I
. ,.,-.:aHHi та скрiплюються печаткою Закладу.

нэг--tядова рада Закладу у свотй дiяльностi керуеться принципаiчlи
-: _ ]-r]ocTi i пiдзвiтностi.

Протоколи, вiдеотрансляцii таlабо стенограми засiдань наглядовоi рали
-:,.-]хf_]НЮЮТЬСЯ На ОфiЦiЙНОМУ вебсаЙтi (вебсторiнцi) Закладу протяго\I

- |,:-:-_я з _]ня вiдповiдного засiдання.
i-)оган управлiння майном мае право достроково припинити

::-.,_r33,{rення наглядовоi ради або окремих iT членiв.
]iurення наглядовот Ради у письмовiй формi в п'ятиденний строк

, : _ -яться :о вiдома директора Закладу та е обов'язковими до розглядy та
" __ _,з]_]ного реагування.

1.9. НаГЛЯДОВа Рада може використовувати у своТй роботi бланки зi
_: . ,,1 -зйrrенуванням i символiкою Закладу.

9.0рганiзацiя освiтнього процесу в Закладi

, l. Оргаrriзацiя освiтнього процесу в Закладi здiйснюеться вiдповiдно
*,'_']iB УкраТни ,,Про ocBiTy" (зi зп,riнами та доповненнями), ,,Про повнч

_ :i'. середню ocBiTy", ,,Про tРахову передвищу ocBiTy", ,,Про врlшу
_ ] -. . Станлартiв вишоi освiти. цього статуту, iнших нормативно-правоврlх
- : .;1тань освiти.

:зiгнiй проrtес - rte iHTeJreKTyaJIbHa, творча:liязlьнiс,гь ч ctPepi t,lcBi,rlt i
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наvки, що провадиться у Закладi через систему науково_методичних i
педагогiчних заходiв та спрямована на передачу, засвоення, примноження i
внкористання знань, yMiHb та iнших компетентностей осiб, якi навчаються, а
також на формування гармонiйно розвиненоi особистостi.

заклад самостiйно вирiшуе питання органiзацii освiтнього процесу
вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

положення про органiзацiю освiтнього процесу затверджуеться
пешгогiчною радою Закладу та вводиться в дiю нак€цtом директора.

9.2. Мовою викJIадання в Закладi е державна мова.
у Закладi вiдповiдно до освiтньо-професiйноi програми можуть

вшо-Iадатися одна або декiлька дисциплiн двома чи бiльше мовами
Iерrкавною мовою, англiйською мовою, iншими офiцiйними мовами
еryопейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатнiсть здобувачiв фаховоi
псреrвпщоi освiти продемонструвати результати навчання вiдповiдноi
шцпплiни державною мовою. Перелiк iноземних мов, якими здiйснюеться
шЕIаjппЕЯ навч€lпьниХ дисциплiн, визначаеться закладом фаховоi
шсрелшrщоi освiти.

ъ бажанням здобувачiв фаховоi передвищоi освiти та за наявностi
ri.шовiдrшк умов Заклад може створити можливiсть для вивчення ними мови
щiшою народу, нацiональноi меншини Украiъи як окремоi дисциплiни в
бсзL що дае змоry провадити професiйrту'дiяльнiсть у вибранiй гагlузi з
rпорЕстанням цiеi мови.

м навчання iноземцiв, осiб без громадянства, якi постiйно
ПрOrFвають в УкраiЪi, а також осiб, якi визнанi бiженцями в УкраiЪi, осiб,
шi потребують додаткового або тимчасового зЕlхисту, осiб, яким надано
Етат_vс з€lкордонного украiнця, .якi перебувають в Украiъi на законних
пiдст,аваl, та здобувають фахову передвищу ocBiTy за кошти фiзичних або
прцшшю( осiб, можуть створюватися oKpeMi групи або розроблятися
щiдуаJIьнi навчальнi плани, що передбачають навчання iноземною мовою.

при цьому Заклад повинен забезпечити вивчення такими особами
'. 

=зноi \1ови як окремоi навчальноТ дисциплiни.
\тестацiя здобувачiв освiти проводиться державною мовою.
, _]. основними документами Закладу, що регламентують зl,лiст i

:-. ,зLiю освiтнього процесу з пiдготовки фахiвцiв за вiдповiдниr,tи
_,_it-l-ПРофесiйними програмами, е засоби дiагностики якостi освiти.
-, _bHi п-lани, робочi навч€шьнi плани, iндивiдуальнi навчаJIьнi плани

..чз освiти, структурно-логiчна схема, робочi програми з начк
_ _,:-.-liH ) тошо.

_- . п} ктурно-логiчна схема пiдготовки наукове i методичне
:. '.a,вання процесУ реалiзацii освiттrьо-професiйноi програми пiдготовкрI.

_ :-..lHi програмИ та затверджу€ Тх вiдповiдно до положення про
- - _:.liю освiтнього процесу у 3аклалi.

:новоЮ для розРоблення освiтньо-проrРесiйноТ програми с стандартLI- _: вirповiдною спецiа-ltьнiс.гю (,за наявностi).
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освiтньо-професiйна програма - це система ocBiTHix компонентiв на
. -повiдному piBHi освiти в межах спецiальностi, що врIзначае вимоги до
._знЯ освiтИ осiб, якi можУть розпочати FIавчання за цiею програмою, перелiк
-:зча--Iьних дисциплiн i логiчну послiдовнiсть Тх вивчення, кiлькiсть кредитiв
--::ТС. необхiдних для виконання цiсi програми, а також очiкуванi результати-:эЧ3ННя (компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного
: з:-.я освiти.

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки визначае нормативний-.:l.tiH та нормативну частину навчання за певним напрямом або
_ -, 

- -.з_-tьнiстю вiдповiдного освiтньо-кв€UIiфiкацiйного рiвня.
9,-l. основним нормативним документом, що визначае органiзачiю

-._:чьогО процесу, с. навчалъний план, який розробляеться Закладом на
:aBi освiтньо-професiйноi програми за кожною спецiальнiстю, який
ачае перелiк та обсяг ocBiTHix компонентiв у кредитах €ктс, Тх логiчну

пщlr:овнiсть, форми органiзацii освiтнього процесу, види та обсяг
пrпча]ьни)( занять, графiк освiтнього процесу, форми поточного i
шi:qvкового контролю, Що забезпечують досягненr" .дЬбувачами фаховоi
0ере]вишоi освiти програмних результатiв навчання.

На ocHoBi навчального плану у визначеному Закладом порядку для
ýOrшоfо здобувача фаховоI передвищоi _ освiти розробляються та
зrЕрJNп/ються iндивiдуальнi навчальнi плаriи на кожний навчальний pik.
]пткпiдудlьний навчальний план формуеться за результатами особистого
пбору Здобувачем фаховот передвищоi освiти дисциплiн у межах,
ЕтzrЕовлених чинниМ законодавством УкраIни, з урахуванням вимог
швiтrтю-професiйноi програми щодо вивчення iT обов'язкових компонентiв.
[ВТrrП|ДУДlЬНИй НаВчЕuIьний план 9 обов'язковим для виконання здобувачем
}аховоI передвищоi освiти.

семестровий контроль проводиться у формi семестрового екзамену,
пферещйованого залiку або залiку з конкретноi навчальноi дисциплiни вбcвi навчального матерiа-гtу, визначеного навч€uIьною програмою, i в
врлriшl. встановленi навчальним планом.

з:обувач освiти вважаеться допущеним до семестрового контролю з
шпт'gгноi навчальноi дисциплiни, якщо BiH виконав yci види робiт,
:ре:баченi навчальним планом на семестр з цiеi навч€tльноi дисциплiни.

9-5- Органiзачiя освiтнього процесу здiйснюеться навчzlльними
iлроз:trами Закладу.

9-6. М кожноi навчальноi дисциплiни, яка входить до ocBiTHbo_
lпфсiйноi програми пiдготовки, на пiдставi навчальноi програми
шпriни та навч€Lпьного плану Закладу складаються робочi навчальнi
iEpauн.

q-7. Здобуття освiти в Закладi здiйснюсться за такими формами:
:нстиryчiйна (очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, мережева);
iн:lrвiлуальна (екстернатна,, на робочому мiсцi (на виробництвi);
_5 a-Ibнa.

lфrш з:обчття tPaxoBoi пеDедвиIцоТ освiти можуть IIоеднуватися.
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:зiтнiй процес в Закладi здiйснюсться за такими формами:
навчальнi заняття, включаючи iндивiдуапьне навчаJIьне ЗаНЯТТя;

саrtостiйна робота, включаючи виконання iндивiдуальних завДанЬ:

практична пiдготовка;
\онтрольнi заходи, включаючи атестацiю здобувачiв освiти.
q.7.1. Основними видами навчЕLпьних занять у Закладi с:

.rекцiя;

.lэбораторне, практичне, ceMiHapcbKe, iндивiдуаrrьне заняття,

i рок (за освiтньою програмою профiльноТ середньоi освiти);
\онсультацiя.

10. Учасники освiтнього процесу в Закладi

. t],1. Учасниками освiтнього процесу в Закладi с:

:е:агогiчнi, науково-педагогiчнi та iншi працiвники ЗаКлаДv, ЯКi
-:: 

'-rrfть у Закладi за основним мiсцем роботи;
.соби. якi навчаються в Закладi;
],_-оби, якi за основним мiсцем роботи на пiдприемствах, в усТаноВаХ.

:. r;:зацiях, закладах поеднують виконання своiх посадових обов'язкiв iз
-:._i.,.iiчHI,t}I навчанням здобувачiв фаховоi передвишоi освiти Для набr'ття

:,:l"1,: -пофесiйних комгlетентностей, а також оцiнюють його якiсть;
.lрашiвники пiдприемств, установ та органiзацiй, дiячi науки, мИсТеtIТВа

-_: _ ].rDT\,. якi залучаються до освiтнього процесу для читання окремих лекцiit

- 1-. ,]зрr ть участь у роботi атестацiйних комiсiй;
,5атьки (законнi представники) здобувачiв освiти.
lr].2. Здобувачi освiти - особи, зарахованi до Закладу з метою злобуггя

_э1lll вi:повiдного освiтнього рiвня згiдно з наявною лiцензiсю.

З:обувачами освiти е:

ст},дентИ - особи, зарахованi дО ЗакладУ з метою здобуття фаховоi
- _:е-]вItшоi освiти;

iншi особи, якi навчаються в закладi фаховоТ передвищоi ocBiTlt. lo
:.-;:\ на]ежаТЬ:

r чнi, якi здобувають профiльну середню або професiйну (професil'rно-

=,..-iiчнч) ocBiTy;
студенти, якi здобувають вищу ocBiTy;
с-lчхачi, якi отриМуютЬ в Закладi додатковi чи oKpeMi ocBiTHi пос-rl,гll. ;,

- -"i]' числi за програмами пiдготовки до вступу, пiслядипломноТ ocBiTll.

;;]ЗDеРВНОГо професiйного розвитку, зокрема за програмами ocBiT;:

_ _ ],]b'-lIIX.

Права та обов'язки здобувачiв освiти Закладу визначаються вiдповirНО

_. ,эконiв УкраIни ,,Про ocBiTy", ,,Про фахову передвищу ocBiTy''. ..Про

. :i ocBiTy", цьогО статутУ та вимоГ чинного законодавства YKpaTHlr.

Jo освiтнього tlроцесу можуть ,]алуча"гися робо,годавцi 'га rЬаХiВЗ,

_---эов. органiзацiй та закладiв, у тому,tислi iноземних держав.
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10.3. Прийом осiб на Ilавчання до Закладу проводиться
:jзil-] прийому на навчання до Закладу, розроблених на
],:i:c-l\I\, на навчання до закладiв фаховоТ передвищоТ освiти,

вiдповiдно до
ocHoBi Yr,toB

затверджених

KypciB;
€ науковими, науково-

на Загальних зборах

.-:..терством освiти i науки Украiни.
Правила прийому на навчання

: -:. r]гiчною радою Закладу.
до Закладу затверджуються

l0,4, Права та обов'язки педагогiчних та науково-педагогiчних
щшriвнИкiв Закладу визначаються вiдповiдно до положень законiв УкраiЪиJIро ocBiry"' ,,ПРо фаховУ передвиЩу ocBiTy'', посадових iнстрУкцiй, а
пцо7к iнших нормативно-правових aKTiB УкраrЪи.

l0.5. Права та обов'язки iнших працiвникiв Закладу визначаються
ГФавшrами внутрiIIJнього розпорядку закладу вищоi освiти та посадовими
iштрущiяrr,rи працiвникiв, якi затверджуються в порядку, визначеному
lпЕЕпм законодавством Украiни.

1 l. Органи громадськогО самоврЯдування Закладу

, .,l, Вишим колегiальним органом громадського самоврядування
--,_-:,, с заг€Lпьнi збори трудового колективу Закладу (далi - збори), якi
:-,:_Ч,]Ють виборних представникiв з числа здобувачiв фаховоi передвищоi

: -,I

_ t_)tlрання делегатiв зборiв вiдбуваеться шляхом прямих таемних
_ ]б_

] числа науково-педагогiчних i педагогiчних
- 

= 
-.. огiчнiЙ радi;

._lсiб. якi навчаються, - на зборах навч€lJIьних
птатних працiвникiв Закладу, якi не

.:..огiчниN,Iи та педагогiчними працiвниками,
рацЬникiв Закладу.

_ У вищому колегiальному органi громадського самоврядування повиннi
Lтп представленi Bci категорii учасникiв освiтнього процесу Закладу. Пришоцv не менш як 75 вiдсоткiв скJIаду делегатiв зборiв повиннi ..u"o""r,
llr,ково-педагогiчнi та педагогiчнi працiвники Закладу, якi працюють уЕоуч Закладi на постiйнiй ocHoBi, i не менш як 15 вiдсоткiв - "иборЙrреJставники з числа здобувачiв фаховоi передвищоi освiти, якi обираютiся
f,Ilxoм прямих таемних виборiв.

Порядок проведення прямих таемних виборiв серед здобувачiв фаховоI:ре:вищоi освiти до вищого колегiального органу громадського
тюврядування визначаеться вiдповiдним положенням, затвердженим
рпшами студентсь кого самоврядування Закладу та погодженим директором.

загальнi збори трудового колективу скликаються не рiдше одного разуn pik керiвником Закладу, у разi його вiдсутностi - заступ"r*о, директор4fiо на вимогу |lЗ ,]агЕLльного складу трудового колективу та здобувачiв
лrовоi передвищоi освiти.

поза,lерговi :збори скликаються у разi потреби для вирituення питань,
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якi lлалежать тiльки до компетенцii зборiв Закладу.
збори вважаються правомiрними, якщо на них присутнi 2lз вiд

заг€Lльноi кiлькостi делегатiв. Кожен делегат мас один голос.
збори веде голова, обраний gа зборах. Протокольнi обов'язки виконуе

секретар, обраний на зборах.
ПРИЙНЯТтя рiшень на зборах здiйснюсться простою бiльшiстю голосiв,

присутнiх делегатiв.
||.2. Загальнi збори (конференцiя) трудового колективу Закладу:
погоджують за поданням педагогiчнот ради Закладу статут Закладу;
заслуховують щорiчний звiт директора Закладу та оцiнюють його

дiяльнiсть;
ОбИРаЮТЬ КОмiсiю з трудових спорiв вiдповiдно до вимог чинного

законодавства УкраiЪи про працю;

РОЗГЛЯДаЮТЬ За обГрУнтованим поданням педагогiчноi ради Закладу про
дострокове припинення повноважень директора Закладу;

затверджують Правила внутрiшнього розпорядку Закладу
колективний договiр;

приймають рiшення з iнших питань дiяльностi Закладу вiдповiдно до
вимог чинного законодавства Украiъи та установчих документiв.

11.3. У Закладi дiс студентське самоврядування, яке с невiд'емною
частиною громадського самоврядування Закладу. 

t

СтудентСьке самОврядуваНня - це правО i можливiсть студентiв Закладу
вирiшувати питання навчання i побуту, захисту cBoix прав та iHTepeciB, а
також брати участь в управлiннi Закладу.

Студентське самоврядування об'еднуе Bcix студентiв Закладу, у тому
числi неповнолiтнiх. yci студенти Зацладу, якi у ньому навчаються, мають
PiBHi ПРаВа ЩоДо участi у студентському самоврядуваннi, можуть обиратися
та бути обраними до його органiв. Органи студентського самоврядуваннJI
можуть мати рiзноманiтнi форми (парламент, сенат, старостат, студентська
дирекцiя, студентський деканат, студентська рада тощо).

На Bcix рiвнях органи студентського самоврядування е виборними.
первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюеться на
piBHi академiчноi групи.

на piBHi Закладу також дiе контрольно-ревiзiйний орган сryдентського
самовряДування контрольно-ревiзiйна комiсiя. Що складу контрольно-
ревiзiйноi KoMicii не можуть входити керiвники та члени виконавчих органiв
студентського самоврядування, студентських виборчих комiсiй.

fiеЛеГаТИ На конференцiю здобувачiв Закладу обираються здобувачами
закладу фаховоi передвищоI освiти шляхом прямого таемного голосування на
строк, визначений полоlкенням про студентське самоврядування, що не може
бути бiльшим за один кuLпендарний piK.

керiвники органiв студентського самоврядування та iх заступники не
\Iожуть перебувати на посадi бiльш як два строки.

З припиненням особою навчання у Закладi припиняеться ii участь в
органi стуlIентського самоврядування ч порядку, гlередцбаченому поJIоженням
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про студентське самоврядування Закладу.
Органи студентського самоврядування забезпечуютьuргани студентського самоврядування заоезпечують захист прав та

iHTepeciB здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти, Тх участь в управлiннi
Закладом. Студентське самоврядування здiйснюеться здобувачами фаховоi
передвищоi освiти безпосередньо i через органи студентського
самоврядування, члени яких обираються шляхом прямого таемного
голосування.

У своiй дiяльностi органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством Украiни, статутом Закладу та положенням про
студентське самоврядування Закладу.

Студентське самоврядування здiйснюеться
гуртожитку, структурних пiдроздiлiв Закладу.

на piBHi Закладу,

l2. Мiжнародне спiвробiтництво
та зовнiшньоекономiчна дiяльпiсть Закладу

12.1. Заклад може здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво, укладати
договори про спiвробiтництво, встановлювати прямi зв'язки з закладами
вищоi освiти, науковими установами та пiдприемствами iноземних держав,
мiжнародними органiзацiями, фондами тощо згiдно з чинним законодав-
ством Украiни.

|2.2. Основними напрямами мiжнародного спiвробiтництва е:

сприяння академiчнiй мобiльностi наукових, науково-педагогiчних
працiвникiв та осiб, якi навчаються;

органiзацiя пiдготовки осiб з числа iноземних
заклади фаховоi передвищоi освiти Украiни;

громадян до вступу у

органiзацiя мiжнародних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв та iнших
заходlв;

провадження ocBiTHboi дiяльностi, пов'язаноi з навчанням iноземних
студентiв, а також пiдготовка кадрiв для iноземних держав;

органiзацiя академiчноi мобiльностi учасникiв освiтнього процесу;

органiзацiя практики, стажування за кордоном педагогiчних (науково-
педагогiчних) працiвникiв та осiб, якi здобувають фахову передвищу ocBiTy;

участь у програмах двостороннього та багатостороннього
мiждержавного i мiжвузiвського обмiну здобувачами фаховоi передвищоi
освiти, педагогiчними та науково-педагогiчними працiвниками;

участь у мiжнародних ocBiTHix та наукових програмах;
спiльна видавнича дiяльнiсть;
надання послуг, пов'язаних iз здобуттям фаховоi передвищоi освiти,

iноземним громадянам в YKpaiHi;
вiдрядження за кордон педагогiчних та науково-педагогiчних

працiвникiв для педагогiчноi, творчоi та науково-педагогiчноi роботи
вiдповiдно до мiжнародних договорiв УкраТни, а також договорiв мiж
Закладом та iноземними партнерами;
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проведення спiльних наукових дослiджень у сферi освiти;
З метою iнтеграцii у свiтовиЙ освiтнiй простiр створення спiльних

ocBiTHix i мистецьких програм з iноземними закладами вищоi освiти,
науковими у становами ) органiзац iями;

ЗurлУЧення педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв iноземних
закладiв вищоi освiти для участi в педагогiчнiй та науково-педагогiчнiй
роботi в Закладi;

направлення осiб, якi навчаються в Закладi, на навчання до
закордонних закладiв вищоi освiти;

iншi напрями i форми, не забороненi чинним законодавством Украiни.
l2.3. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Закладу провадиться вiдповiдно

До вимог чинного законодавства Украiни шляхом укладення договорiв з
iноземними юридичними та фiзичними особами.

13. Вiйськовий обов'язок, охорона працi, цивiльна оборона,
пожежна безпека в Закладi

13.1. Вiйськовий обов'язок, мобiлiзацiя та iншi заходи в Закладi
проводяться згiдно з чинним законодавством УкраiЪи.

|З.2. Щиректор Закладу призначае посадових осiб, якi забезпечують
вирiшення конкретних питань охорони працi, затверджуе iнструкцii про ik
обов'язки, права та вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них
функцiй, а також здiйснюе контроль за ik додержанням.

1З.3. Щиректор Закладу е начЕLпьником цивiльного захисту в Закладi.
Щиректор Закладу призначае посадову особу з питань цивiльного захисту, яка
здiйснюе органiзацiю заходiв цивiлЪного захисry в Закладi.

|З.4 Заходи цивiльного захисту здiйснюються на ocHoBi Кодексу
цивiльного захисту УкраiЪи, рiшень уряду Украiни та органiв мiсцевого
самоврядування.

l3.5. Заклад забезпечуе заходи з пожежноi безпеки згiдно з чинним
законодавством Украiни. Забезпечення виконання заходiв з пожежноi
безпеки е складовою частиною дiяльностi Закладу.

[4. Порядок звiтностi та контролю за провадженням фiнансово-
господа рсь коi дiяльностi

l4.1. Заклад вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни
складас затвердженi форми звiтностi та подае ik до вiдповiдних органiв.

|4.2. fiиректор Закладу та головний бухгалтер несуть персонЕLльну
вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть облiку та
статистичнот звiтностi.

14.З. z\удит фiнансово-господарськоi дiяльностi Закладу здiл"rсню€ться
,згiдно з чинним законодавством Украiни.
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провадження дiяльностi
провадження дiяльностi
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про процедури прийняття рiшень
Закладу, результати прийнятих

у сферi фаховоТ передвищоi освiти
обов'язковому оприлюдненню на офiцiйному вебсайтi такого Закладу, на
iнформацiйних стендах та в будь-який iнший спосiб.

та колективi осiб, якi навчаються, пiдлягають бюджет Закладу, його видатки
та доходи, стан майна Закладу та порядок його використання.

Кошторис Закладу на поточний piK та Bci змiни до нього, звiт про

14.5. обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективi

щодо проведення
офiцiйному сайтi

з питань
рiшень i

пiдлягае

використання та надходження коштiв, iнформацiя
процедури закупiвель пiдлягають оприлюдненню на
Закладу.

14.6. Статут та iншi документи закладу фаховоi передвищоi освiти,
якими реryлюеться порядок здiйснення освiтнього процесу, iнформацiя про
склад керiвних органiв Закладу, а також бюджет закладу фаховоТ передвищоi
освiти та рiчний, У тому числi фiнансовий, звiт оприлюднюються на
офiцiйному вебсайтi Закладу.

15. Порядок реорганiзацii та лiквiдацii Заклалу

l5.1. Припинення - лiквiдацiя або реорганiЬацiя (злиття, приеднання,
подiл, перетворення) Закладу здiйснюеться за рiшенням органу управлiння
майном або господарського суду вiдповiдно до чинного законодавства.

15.2. ПрИпиненнЯ ЗакладУ здiйснюеться коМiсiею з trрипинення, склад
якоi затверджу€ться органом управлiння майном. Порядок i строки
припинення, а також строк для заячи претензiй кредиторiв визначаються
органом управлiння майном згiдно з чинним законодавством Украiни.

15.3. З моменту призначення KoMicii з припинення до Hei переходять
повноваження щодо управлiння Закладом. Комiсiя складае баланс Закладу й
подае його органу управлiння майном для затвердження. Кредитори та iншi
юридичнi особи, якi перебувають у договiрних вiдносинах iз Закладом, що
припиняеться, повlдомляються про його припинення в письмовiй формi.

15.4. При реорганiзацiI i лiквiдацiI Закладу працiвникам, якi
звiльняються, гарантуеться додержання ix прав та iHTepeciB вiдповiдно до
чинного законодавства Украiни про працю.

l5.5. Реорганiзацiя чи лiквiдацiя Закладу не повинна порушувати права
та iнтереси осiб, якi навчаються у ньому. Обов'язок щодо

освiти
вирiшення Bcix
таким особампитань продовження безперервного здобуття

поклада€ться на орган управлiння майном.
l5.6. У разi припинення Закладу його активи передаються одFIому або

кiльком таким же неприбутковим закладам або зараховуються до доходу
бюджету.

l5.7. Заклад вважасться реорганiзованим або лiквiдованим з моменту
внесення вiдповiдного запису до едлtного державного ресстру юридичних
i;сiб, r,Рiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських tbopMyBaHb.
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1б. Змiни та доповнення до статуry Закладу

16.1. Внесення змiн та доповнень до цього статуту здiйснюсться в

порядку, встановленому чинним законодавством Украiни, шляхом
викладення його в новiй редакцii.

Голова обласноi ради м.в. лукАшук
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