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Цей статут е новою редакцiсю статуту комун€Lпьного вищого
навчzшьного закладу,,Кам'янський музичний коледж" .Щнiпропетровськоi
обласноi рdди", затвердженого рiшенням Щнiпропетровськоi обласноТ ради
вiд 28 жовтня 2016 року }lb 106-бiVII.

Комунальний заклад ,,Кам'янський фаховий музичний коледж"

Щнiпропетровськоi обласноi ради" (да_rri - Заклад) заснований на спiльнiй
власностi територiальних громад сiл, селищ, MicT ЩнiпропетровськоТ областi
й перебувае в управлiннi Щнiпропетровськоi обласноi ради (да_rri - Орган

управлiння майном), заснований наказом MiHicTpa культури Украiнськоi
РСР J\Ъ 280 вiд 17 литlня |967 року ,,Про вiдкриття музичного училища в

м. .Щнiпродзержинську,,Щнiпропетровськоi областi".
Мiсцезнаходження Органу управлiння майном:
просп. Олександра Поля, 2, м. .Щнiпро, 49004, Украiна.
Iдентифiкацiйний код: 2З928934.
Органiзацiйно-методичне забезпечення Закладу здiйснюе MiHicTepcTBo

освiти та науки Украiни та департамент освiти та науки ,Щнiпропетровськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii.

Заклад е закладом фаховоi передвищоi освiти та вiдповiдно до лiцензii
мае право на проведенЕrI освiтньоi дiяльностi, що дозволя€ готувати фахiвцiв
за освiтньо-професiйним ступенем фаховий молодший бакалавр.

Здобуття фаховоi освiти на ocHoBi базовоi середньоi освiти
здiйснюеться з одночасним здобуттям повноi заг€Lпьноi середньоi освiти та
отримання вiдповiдного документа про повну заг€rльну середню ocBiTy.

Заклад у своiй дiяльностi керуеться: Конституцiсю УкраТни, законами
Украiни ,,Про ocBiry", ,,Про фахову передвищу ocBiTy", ,,Про вищу ocBiTy", а

також нормативними актами Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB
Украiни, MiHicTepcTBa освiти та r{ауки Украiни, рiшеннями обласноТ ради,
розпорядженнями голови обласноi ради, iншими нормативно-правовими
актами Украiни та цим статутом.

1. Найменування, мiсцезнаходження та cTpyкTypHi пiдроздiли Закладу

музиLIнI,Й колЕдж" днIпропЕтровськоi оБлАсноi рАди" ;

чй МУЗИLIНИИ

MUNICIPAL ESTABLISHMENT
"KAMYANS,KE PROFESSIONAL MUSIC COLLEGE" ОF DNIPRO
REGIONAL coUNcIL".

1.2. Мiсцезнаходження Закладу:
вул. Миколи Лисенка, буд. 58, м. Кам'янське, Щнiпропетровська

область,51938;
e-mai1 - collegemuz@i.ua.
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htф ://dndzmusic. in.ua/.
пiдроздiли Закладу утворюються

на пiдставi
в порядку,

положень провизначеному чинним законодавством, та дiють
cTpyкTypHi пiдроздiли.

спорiдненими
iнструменти",

.Що складу Закладу входять TaKi cTpyкTypHi пiдроздiли:
музичне вiддiлення, що об'еднуе навч€Llrьнi групи зi

спецiалiзацiями: ,,Фортепiано", ,,OpKecTpoBi cTpyHHi

,,OpKecTpoBi духовi та ударнi iнструменти", ,,Народнi iнструменти", ,,Хорове
дириryвання", ,,Спiв". Музичне вiддiлення створюеться за наказом керiвника
Закладу. Керiвництво вiддiленням здiйснюс завiдувач, який призначаеться на
посаду керiвником Закладу з числа педагогiчних працiвникiв, що мають
вищу ocBiTy;

цикловi та предметнi KoMiciI, якi створюються з метою проведення та
вдоскон€lлення навч€Lпьно-методичноi, виховноi роботи з однiеi або кiлькох
спорiднених дисциплiн. I_{икловi, предметнi KoMicii створюються рiшенням
керiвника Закладу за умови, якщо до ik складу входять не менше п'яти
педагогiчних працiвникiв. Перелiк предметних, цикJIових комiсiй,
кандидатури ik голiв та персонЕ}льний склад затверджусться наказом
керiвника Закладу на один навчЕLпьний piK;

лiцей - структурний пiдроздiл Закладу без права юридичноi особи,
який керу€ться у своiй дiяльностi цим статутом та власним Положенням,
затвердженим керiвником Закладу. Створений з метою здiйснення
безперервноi багатоступеневоi пiдготовки до професiйного навчання,
виховання та розвитку обдарованих i здiбних дiтей, сприяння збагаченню
творчого, культурного потенцiалу Украiни, 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 учнями
спецiальних здiбностей, естетичного досвiду i цiннiсних орiентацiй у процесi
активноi мистецькоi дiяльностi, формування у них теоретичних i практичних
(у тому числi виконавських) заг€Lпьних та професiйних компетентностей
початкового рiвня. Використовуеться
практики студентiв.

процесу:
навч€tльно-методичний кабiнет;
вiддiл бухгалтерського облiку та звiтностi;
адмiнiстративно-господарська служба;
бiблiотека.

Пiдроздiли, якi створюються для забезпечення навч€Lпьно виховного

як навч€Lпьна база педагогiчноТ
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Yci cTpyKTypHi пiдроздiли пiдпорядкованi безпосередньо керiвниковi
Закладу, який вiдповiдно до статуту призначае керiвникiв пiiроздiлiв,
визначае напрями основноi дiяльностi та умови використання матерiально-
технiчнот бази.

n5аклад мае право створювати iншi cTpyкTypHi пiдроздiли, дiяльнiсть
яких не заборонена чинним законодавством.

2. Мета та предмет дiяльностi Закладу

2.|. основною метою дiяльностi Закладу е провадження освiтньоI
дiяльностi у сферi фаховоi передвищоi мистецькоI освiти, пiдготовка
висококваrriфiкованих фахiвцiв у галузi ,,культура i мистецтво" на ocHoBi
повноi або базовоi середньоi освiти згiдно з регiон€ulьним замовленням i
договiрнимИ забов'язаннями, а також надання платних ocBiTHix послуг
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27 ..рrr""
2010 року Jю 726 ,,ПРо затвердження перелiку платних послуг, якi можуть
надаватися навч€Lпьними закладами, iншими установами та закладами
системи освiти, що нЕtлежать до державноi та комунальноТ власностi''.

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

забезпечуе пiдготовку фахiвцiв освiтньо-професiй"о.о 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 права' громадян на фахову передвищу ocBiTy;
пiдготовка кадрiв з фаховою передвищою освiтою для потреб

економiки та суспiльства, забезпечення якостi фаховоi передвищоi освiти;
провадження на високому piBHi ocBiTHboi дiяльностi, яка забезпечуе

здобуттЯ особамИ фаховоi передвищоi освiти за обраною спецiальнiстю;
участь у забезпеченнi суспiльного та економiчного розвитку держави

шляхом формування людського капiталу;
виховання у здобувачiв фаховоi передвищоi освiти патрiотизму,

соцiа-ltьноi активностi, громадянськоi позицii та вiдповiдальностi, академiчньт
доброчеСностi, формування правовоТ та екологiчноi культури, морЕrльних
цiнностей, здорового способу життя, здатностi критично мислити та
самоорганiзовуватися в сгIасних умовах;

забезпеченнrI органiчного поеднання в ocBiTHboMy процесi
теоретиЧногО та практИчного навчання, дослiдноi та iнновацiйноi дiяльностi;

створення необхiдних умов для реалiзацii 1^tасниками освiтнього
процесу ikHix здiбностей i талантiв, збереження здоров'я учасникiв
освiтнього процесу;



розмежування прав, повноважень i вiдповiдальностi Органу управлiннямайном, державнИх органiВ та оргаНiв мiсцевого самоврядуван"r, lo сфери
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збереження та примноження морzlльних, культурних, наукових
цiнностей i досягнень суспiльства;

поширення знань серед населення, пiдвищення освiтнього та
культурного рlвня громадян;

н€rлагодження мiжнародних зв'язкiв та
дiяльностi у сферi мистецтва i культури;

провадження мiжнародноI

пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних працiвникiв;
вивчення попиту на okpeмi спецiаrrьностi на ринку працirrvrlIrlJ гrс \JI\PErvtr UrrýцlilJlbнUu'l'l на ринкУ Прац1 Та сПрияння

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

соцiа_ltьними партнерами, професiйними об'сднаннями та сприяння
працевлаштуванню випускникiв;

ефективне використання майна i коштiв для провадження освiтньоi
дiяльностi.

2.3. Щiяльнiсть Закладу будуеться на принципах:
aBToHoMii та самоврядування;

управлiння яких належить Заклад,
структурних пiдроздiлiв;

органiв управлiння Закладу та його

поеднання засад колегlЕLпьного та одноособового прийняття рiшень;
незалежностi вiд полiтичних партiй, громадських i релiгiйних

органiзацiй;

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

ryманiзму, демократизму, прiоритетностi загальнолюдських духовних
цiнностей.

2.4. освiтня дiяльнiсть проводиться Закладом на пiдставi лiцензiй, якi
ВИДаЮТЬСЯ MiHicTePcTBoM ОСвiти i науки Украiни вiдповiдно до вимог
чинного законодавства УкраiЪи.

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

2.6. ЗахисТ персон€rЛьних даних здiйснюеться вiдповiдно до вимог
законiв УкраiЪи ,,Про iнформацiю", ,,Про доступ до публiчноi iнформацii'',
,,про захист персон€rльних даних" та iнших чинних нормативно-правових
акгiв.

3. Юридичний статус Закладу

З.l. Заклад е юридичною особою
дiяльнiсть на засадах неприбутковостi i

публiчного права, яка здiйснюе свою
е бюджетною установою.
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3.2. Заклад мае вiдокремлене майно, може вiд свого iMeHi набувати

майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем i вiдповiдачем у
судi.

3.3. Права i обов'язки юридичноi особи Заклад набувае з дня його

державноi реестрацii.
З.4. Заклdд набувае статусу закJIаду фаховоi передвищоi освiтИ З

моментУ отримання лiцензii на провадження ocBiTHboi дiяльностi.
3.5. Заклад веде самостiйний баланс, ма€ розрахунковий та iншi

рахунки в установах .щержавноi казначейськоi служби Украiни та державних
банкiв УкраiЪи.

3.6. Заклад мае печатку iз зображенням ,Щержавного Герба Украiни i

cBoiM найменуванням, iншi печатки, штампи, мае право запроваджувати

неприбутковою органiзацiею згiдно з чинним

майно, передане йому Органом управлiння майном;
обласнi бюджетнi кошти;
ocBiTHi субвенцii з державного бюджету;
капiтальнi вкладеннJI та дотацii з бюджетiв;
власнi надходженнrI;
благодiйнi внески та гранти;
придбане майно та кошти iншого пiдприемства, органiзацii;
iнше майно та кошти, набутi на пiдставах, не заборонених чинним

власну атрибутику та символiку.
З.4. Заклад е

законодавством.
3.5. Заклад несе вiдповiдальнiсть за своiми зобов'язаннями в межах

нЕUIежного йому майна згiдно з чинним законодавством. Заклад не несе

вiдповiдальностi за зобов'язаннями держави та Органу управлiння майном.

4. Щжерела надходження i порядок використання
коштiв та майна Закладу

4.1. Майно Закладу е спiльною власнiстю територiальних громад сiл,

селищ, MicT ,Щнiпропетровськоi областi й закрiплюсться за ним на правi

оперативного управлiння.
4.2. Заклад користуеться та розпоряджаеться з€вначеним маином,

вчиняюЧи щодо нього дii, якi не суперечать чинному законодавству Украiни
та цьому статуту. Повноваження Органу управлiння майном визначаються

чинним законодавством Украiни та цим статутом.
4.3. Заклад право надавати платнi ocBiTHi та iншi послуги, перелiк яких

затверджуе 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. Щжерелами формування майна Закладу е:

законодавством Украiни.
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Власнi надходження Закладу, отриманi вiд
надаються згiдно з освiтньою, науковою та

плати за послуги, що
навчапьно-виробничою

дiяльнiстю, благодiйнi внески та гранти вiдповiдно до рiшення, прийнятого

педагогiчною радою Закладу, зараховуються на спецiальнi реестрацiйнi

рахунки, вiдкритi в територiальному органi центрztльного органу виконавчоi
влади у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв, або на

поточнi таlабо вкладнi (депозитнi) рахунки установ державних банкiв.

зазначенi доходи, а також вiдсотки, отриманi вiд розмirцення коштiв
Закладу на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банкiв,

включаються до фiнансового плану (кошторису) Закладу i можуть
використовуватися на придбання майна i його використання, капiтальне

булiвничтво та ремонт примiщень, полiпшення матерiально-технiчного,
навч€шьно-лабораторного, навч€UIьно-методичного забезпечення освiтнього
процесу тощо в межах стат
Органом управлiння майном.

межах статутноi дiяльностi Закладу та за погодженням з

Власнi надходження можуть використовуватись викJIючно для

фiнансування видаткiв на реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв

дiяльностi, визначених статутом Закладу.
кошти, отриманi Закладом як плата за навчання, пiдготовку,

перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацii кадрiв таlабо за надання ocBiTHix

послуг, не можуть бути вилученi в дохiд обласного бюджету.
4.5. .Щоходи (прибутки) неприбутковоi органiзацii використовуЮтЬся

виключно для фiнансування видаткiв на утримання такоi неприбутковоi
органiзацiI, реалiзацii мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi,
визначених if установчими документами.

4.6. Забороня€ться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) абО iХ
частини серед засновникiв (у"lасниkiв), членiв такоi органiзацii, працiвникiв
(KpiM оплати ixHboi працi, нарахування сдиного соцiа-ltьного внеску), членiв

органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.
4.7. Земельнi дiлянки передаються Закладу нез€Lllежно вiд форми

власностi у постiйне користування в порядку, передбаченому Земельним

кодексом УкраiЪи.
4.8. Майно, що закрiплене за Закладом на правi оперативного

управлiння, не може бути предметом застави, а також не пiдлягае вилученню
або передачi У власнiстЬ юридичНим та фiзичниМ особам без згоди Органу

управлiння майном, наглядовот ради та загальних зборiв трулового колективу
Закладу, KpiM випадкiв, передбачених чинним законодавством Украiни.

4.9. З дозволу Органу управлiння майном Заклад мае право здавати

юридичним та фiзичним особам в оренду примiщення без права викупу в

порядку, встановленому чинним законодавством Украiни, та Органу

управлiння майном.



4.10. Збитки, завданi Закладу внаслiдок порушення його майнових прав

фiзичними або юридичними особами, вiдшкодовуються добровiльно або за
вiдповiдним рiшенням суду.

4.||. Г[патнi ocBiTHi та iншi послуги надаються Закладом за умови
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам чинного законодавства
УкраiЪи, а у разi встановлення законодавством вимог щодо необхiдностi
лiцензування або отримання дозволiв для надання платноi послуги - пiсля
отримання таких дозвiльних документiв.

Залученi кошти спрямовуються на провадження статутноi дiяльностi
Закладу в порядку i на умовах, визначених чинним законодавством УкраТни
та статутом Закладу.

4.|2. Оплата працi в Закладi здiйснюеться згiдно з Кодексом законiв
гtро працю Украiни, законами УкраТни ,,Про ocBiTy", ,,Про фахову передвищу
ocBiTy", ,,Про вищу ocBiTy" за схемами посадових окладiв i тарифними
ставками, що встановлюються Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

4.13. Заклад здiйснюе ведення бухгалтерського, оперативного облiку та
статистичноТ звiтностi згiдно з чинним законодавством Украiни.

4.|4. Щля Закладу встановлюються тарифи на комун€tльнi послуги на
piBHi, передбаченому для державних i комун€Llrьних закладiв фаховоi
передвищоi освiти, що мають статус бюджетних установ.

4.15. 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 сiчня календарного року, що вiдповiдас датi затвердженнrI
статуту становить l 6621 25,5 5грн.

5. Права та обов'язки органу управлiння майном

5.1. Повноваження Органу управлiння майном щодо управлiння
Закладом визначаються чинним законодавством УкраТни.

5.2. Орган управлiння майном Закладу мае право:
затверджувати статут Закладу та за поданням загzLпьних зборiв

трудового колективу Закладу вносить до нього змiни шляхом затвердження
новоi редакцii;

оголошувати конкурсний вiдбiр на посаду директора Закладу, укладати
контакт з директором Закладу, вiдiбраним у порядку, встановленому
чItнним законодавством Украiни та статутом Закладу;

розривати контракт iз директором Закладу iз пiдстав, визначених
чlлнним законодавством Украiни про працю, статутом Закладу таlабо
контрактом;
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забезпечувати створення у Закладi iнклюзивного освiтнього
середовища, унlверс€tльного дизаину та розумного пристосуваннrI;

здiйснювати контроль за недопущенням привiлеiЪ чи обмежень
(дискримiнацii) за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та
iнших переконань, cTaTi, BiKy, iнвалiдностi, етнiчного та соцiального
походження, сiмейного та майнового стану, мiсця проживання, за мовними
або iншими ознаками;

Украiни та статутом Закладу.
5.3. Орган управлiння

повноваження наглядовiй радi,
Закладу.

майном може делеryвати oKpeMi своi
керiвниковi таlабо iншому органу управлiння

здiйснювати контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Закладу;
здiйснювати контроль за дотриманням статуту Закладу;
приймати рiшення про реорганiзацiю або лiквiдацiю Закладу;
приймати рiшення про при€днання Закладу до закладу вищоi освiти

такоi самоi форми власностi як структурного пiдроздiлу;
приймати

освiти шляхом
cTaryci закладу
законодавства

рiшення про видiл структурного пiдроздiлу закJIаду вищоi
створення юридичноi особи такоi самоi форми власностi у, освiти iз забезпеченням вiдповiдно до вимог чинного
Украiни збереження та передачi цiлiсного майнового

комплексу вiдповiдного структурного пiдроздiлу;
здiйснювати iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством

5.4. Орган управлiння майном не мае права 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:

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

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

б. Концепцiя ocBiTнboi дiяльностi Закладу

6.1. Концепцiя дiяльностi Закладу rрунтуеться на засадах Нацiональноi
стратегiТ розвитку освiти в YKpaiHi, Конституцii УкраiЪи, законiв УкраiЪи
JIро ocBiry", ,,Про фахову передвищу ocBiry", ,,Про вищу ocBiTy", а також
нормативних aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB Украiни,
MiHicTepcTBa освiти та науки УкраiЪи, iнших нормативно-законодавчих актах
з розвитку освiти, якi регламентують дiяльнiсть Закладу.

забезпечити утримання та'
заснованого ним Закладу на piBHi,
\ъlов та вимог стандартiв освiти;

розвиток матерiшrьно-технiчноi бази
достатньому для виконання лiцензiйних
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6.2. ПiдГотовка фахiвцiВ базуетьсЯ на ocнoBi системНого пiдходу, який
здiйснюеться з врахуванням комплексу умов (потреб, вимог ринку,
соцiально-економiчних умов, розвитку вiтчизняних i свiтових стандартiв
освiти тощо) та впливу внутрiшнiх факторiв розвитку Закладу (кадровий
потенцiал, MaTepiarrbHa база, iнформацiйно-методичне забезпечення
навчапьного процесу тощо). освiтня система Закладу модернiзуеться
зважаючи на принципи гуманiзацiI, демократизацiТ, безперервностi,
практичностi, адаптивностi, оновлення змiсту освiти вiдповiдно до нових
.]ержавних, галузевих стандартiв освiти, нових ocBiTHbo- професiйних
програм та програм навч€Lпьних дисциплiн.

б.3. ЗаКЛаД забезпечуе нЕtлежну якiсть пiдготовки фахiвцiв. Критерiями
ефективностi пiдготовки фахiвцiв € дотримання встановлених норм розвитку
ОСОбИСТОСТi, ЗДорового способу життя, piBeHb культури, активна життева
позицiя, громадянська свiдомiсть i piBeHb теоретичноi та практичноi
ПiДГОТОвки до самостiйноi професiйноi дiяльностi. Систему пiдготовки
фахiвцiв у Закладi визначають принципи HayKoBocTi, iнтегрованостi,
оезперервност1, перспективностi, iнформованостi, ryманiзацii,
_]е\lократичностi, прiоритетностi суспiльних та духовних цiнностей.

6.4. Заклад органiзовуе безперервну, багатоступеневу пiдготовку, яка
-]а€ повнУ загальну середню ocBiTy й вiдповiдае оовiтньо_професiйному

бакаrrавра та ква;riфiкацiям: викладач
мистецьких навч€LIIьних закладiв,
ансамблю, хору, керiвник аматорського

ст\-пеню фахового молодшого
початкових спецiалiзованих
концертмейстер, артист оркестру,
ко--Iективу.

б.5. ЗаКЛаД зДiйснюе робоry, пов'язану з професiйною орiентацiею та
заiryченням до навчання молодi регiону, координацiю дiяльностi циклових
комiсiй у пiдвищеннi якостi спецiа-гlьноi, фундаментальноi та ryMaнiTapHoi
пiдготовки студентiв.

6.6. З метою вiдповiдностi вимогам державних стандартiв пiдготовки
спецiалiстiв вiдбуваеться вдоскон€tлення матерiально-технiчноi базиЗакладу:

оновлення обладнання лабораторiй, комп'ютерних класiв, навчЕUIьних
кабiнетiв;

оновлення iнформацiйного фо"ду
rtетодичноi, та допомiжноi лiтератури, навчztльно-методичного та
чатерiа.гrьно-технiчного забезпечення викладання дисциплiн, програмного
забезпеченнrI комп'ютерноi технiки;

оновлення сучасноi бази технiчного супроводу, в тому числi
хо}iп'ютерного, що мае забезпечити впровадженнrI в навчальний цроцес
HoBiTHix iнформацiйних технологiй, доступ до мережi високоякiсних баз
-:.a;i\. РОЗШИРеННЯ МОЖливостi сприЙняття постiЙно зростаючого обсягу
_ _.-lрrtаUiТ.

6.7. ДЛЯ ПОлiпшення кадрового забезпечення навч€шьно-виховного
-:t-rЦеСУ ЗаКЛаД забезпечус пiдвищення квалiфiкацii i професiйноi пiдготовки



11

педагогiчних кадрiв, ix дiлових i моральних якостей, залученнrI викладачiв iз
науковими ступенями та педагогiчними званнями, спецiалiстiв-практикiв.
Заклад постiйно сприяе участi викладачiв у науковiй та пошуковiй роботi,
професiйному росту молодих викладачiв.

6.8. Науково-методична база викладання забезпечуеться методичними
вказiвками, методичними рекомендацiями, укладеними викJIадачами Закладу,
загаJIьноприйнятими тлумачними, iншомовними,
термiнологiчними словниками, якi сприяють розкриттю понять, TepMiHiB,

визначенню TeopiT та методики навч€Iпьних дисциплiн.
6.9. Пiдвищення ефективностi навчzLпьно-виховного процесу в Закладi

вiдбувасться шляхом постiйного вдосконulлення формt i методiв навчаННя.

Для цього вивчаеться й поширюсться передовий педагогiчний досвiд.
6.10. Нацiональне виховання здiйснюеться впродовж усього процесу

навчання молодi, воно забезпечуе всебiчний розвиток, гармонiйнiсть i
цiлiснiсть особистостi, формування громацянина, здатного до самостiЙного
\{ислення, сповненого любовi до Украiни.

6.11. Заклад забезпечуе розвиток фiзичного виховання та масового
спорту як важливоi складовоi вихованнrI молодi.

6.|2. Заклад несе вiдповiдальнiсть перед суспiльством i державою за

охорону прав особистостi молодi та if соцiальну захищенiсть.

7. Права та обов'язки Закладу

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

професiйнi програми в межах лiцензованоi спецiальностi;
самостiйно визначати перспективи

освiтню та господарську дiяльнiсть на
перспективних та поточних планiв;

самостiйно визначати форми навчання та форми органiзацii освiтнього
процесу;

надавати додатковi ocBiTHi
чtlнного законодавства УкраiЪи;

присуджувати освiтньо-професiйнi ступенi освiти здобувачам освiти,
шi вiдповiдно до чинного законодавства Украiни успiшно пройшли
процедуру атестацii пiсля завершення навчання у Закладi на вiдповiдномУ
pbHi освiти;

провадити на пiдставi вiдповiдних договорiв спiльну дiяльнiсть З

irтrrпцдr закJIадами освiти, науковими установами та iншими юридичними
особаrrrи;

розмiщувати своi навчzulьнi та навч€Lпьно-виробничi пiдроздiли в

та iншi платнi послуги згiдно з вимогами

свого розвитку, здiйснювати
ocHoBi розроблених програм,

\ становах та органiзацiях;
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отримувати майно в оперативне управлiння, кошти i матерiальнi
цiнностi, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортнi засоби, вiд
державних органiв, органiв мiсцевого самоврядуваннrI, юридичних i фiзичних
осiб, у тому числi як благодiйну допомоry в установленому чинним
законодавством. УкраiЪи порядку ;

використовувати майно, закрiплене за ним на правi оперативного

управлiння, у тому числi для провадження господарськоi дiяльностi,
передавати в користування вiдповiдно до вимог чинного законодавства
УкраiЪи та цього статуту;

засновувати ст€Lпий фонд (ендавмент) закладу освiти, вносити до фонду
грошовi кошти, нерухоме майно, об'екти iнтелектуальноi власностi та

розпоряджатися доходами вiд його використання вiдповiдно до умов
функчiонування ст€Lпого фо"ду;

провадити фiнансово-господарську та iншу
ви\.tог чинного законодавства Украiни та цього

дiяльнiсть вiдповiдно до
статуту в Украiнi ,га за

кордоном;

укJIадати угоди про спiльну дiяльнiсть з пiдприемствами, установами i
органiзацiями в Украiнi та за fi межами для виконання статутних завдань
вiдшовiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи;

розмiщувати своi або використовувати за договором iншi матерiально-
технiчнi бази для проведення навчzlпьно-виробничоi практики здобувачiв

фаховоi передвищоi освiти в iнших закJIадах освiти;

розвивати власну соцiальну базу;

розпоряджатися власними надходженнями, зокрема вiд надання
п.lатних послуг;

користуватися пiльгами, встановленими чинним законодавством
}-краiни для закладiв фаховот передвищоI освiти;

отримувати за результатами акредитацii додатковi права та пiльги,

-ере:баченi для закладiв вiдповiдного рiвня, у т.ч. на навчання iноземних
зrобl,вачiв фаховоТ передвищоi освiти;

приймати на роботу педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших
:гашiвникiв;

формувати та затверджувати власний штатний розпис вiдповiдно до
вIf\lог чинного законодавства УкраiЪи;

пiлвищувати квалiфiкацiю педагогiчних працiвникiв згiдно з фаховими
.,l\1lI:
встановлювати власнi форми морЕrльного та матерiального заохочення

1часникiв освiтнього процесу;
запроваджувати рейтингове оцiнювання ocBiTHix, науково-дослiдних та

ilпlовацiйних досягнень уrасникiв освiтнього процесу, щорiчне оцiнювання
з-:обlъачiв фаховоi передвищоi освiти, науково-педагогiчних i педагогiчних
гтрrriвникiв Закладу та реryлярне оприлюднення результатiв таких
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ОЦiНЮвань на офiцiйному веб-сайтi Закладу, на iнформацiйних стендах та в
будь-який iнший спосiб;

проводити видавничу дiяльнiсть, зокрема видавати навча-гtьнi,
а також розвивати власнунавч€tльно-методичнi посiбники i cTaTTi,

полiграфiчну базу;
ЗаЛУЧаТи для читання окремих лекцiй, проведення навч€tльних занять,

ПРиЙняття державних iспитiв, роботи в журi KoHKypciB висококвалiфiкованих

фахiвцiв за державним замовленням i замовленням

фцiвцiв, дiячiв науки та культури на умовах, передбачених чинним
законодавством УкраiЪи ;

ЗДiЙснювати пiдготовку до вступу у закJIади вищоi освiти громадян
}-краiни;

готувати
Пiлприемств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi, мiсцевих
ОРГаНiв виконавчоi влади, громадських органiзацiй та за договорами з
громадянами;

ВСтановлювати режим i графiк навчЕlльного процесу вiдповiдно
Еавч:!,льних планiв спецiальностей;

СТВорювати власнi або використовувати за договором iншi матерiально_
ТеХНiчнi бази дJIя провадженнrt освiтньоi, дослiдницькоi, iнновацiйноi,
господарськот, спортивноi або культурно-мистецькоi дiяльностi;

СТВОРюВати та розвивати власну базу соцiально-побутових об'ектiв,
уережу ocBiTHix структурних пiдроздiлiв;

надавати додатковi ocBiTHi послуги, передбаченi чинним
законодавством УкраiЪи ;

брати участь в мiжнародних ocBiTHix заходах, спiвпрацювати з
vi:rcrародними органiзацiями за напрямками роботи Закладу;

запроваджувати власнi сисtеми заохоченнrI 1^rасникiв освiтнього
ПРОЦеСУ За ocBiTHi, мистецькi, дослiдницькi, iнновацiйнi та спортивнi
JосягненЕrI;

запроваджувати власну символiку та атрибутику;
ЗВеРТаТиСя з iнiцiативою до органiв, що здiЙснюють управлiння у сферi

ОСвiти, про внесення змiн до чинних або розроблення нових нормативно_
ПРаВОВI,D( aKTiB у сферi освiти, а також брати участь у роботi над проектами;

ПРОВОДиТи освiтню дiяльнiсть, яка включа€ навч€lльну, виховну,
ýLrbTypнy, методичну дiяльнiсть ;

проводити навчzlльнi дослiдження, творчу i мистецьку дiяльнiсть як
(rcЕову пiдготовки маЙбутнiх фахiвцiв та культурного розвитку держави;

бРати r{асть у виставках, фестиваJuIх, конкурсах, конференцiях,
I()ЕЦеРТilх, фiзкультурно-спортивних та культурно-мистецьких заходах як на
тсрrгорii Украiни, так i за кордоном;

брати }часть у формуваннi стаryтного капiталу iнновацiйних структур i
!ТЮрених за участю закладiв фаховоi передвищоТ освiти м€tлих пiдприемств,
ПrО РОЗРобляють i впроваджують iнновацiйну продукцiю, шляхом BHeceHHrI
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до них матерi€tльних та нематерiальних активiв (майнових прав на об'екти
права iнтелектуальноТ власностi);

самостiйно розробляти та запроваджувати власнi програми ocBiTHboi,
науковоi та iнновацiйноi дiяльностi;

визначати структуру Закладу у установленому чинним законодавством
Украiни порядку;

укJIадати i виконувати yci передбаченi чинним законодавством УкраiЪи
види договорiв, угод, KoHTpaKTiB з юридичними i фiзичними особами з

урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством Украiни та
IIим статутом;

бу." орендодавцем та/або орендарем майна, необхiдного для
забезпечення дiяльностi Закладу, в порядку та випадках, передбачених
чинним законодавством Украiни;

розпоряджатися коштами, одержаними вiд господарськоi та iншоi
.IiяJьностi вiдповiдно до цього статуту;

вiдкривати поточнi та депозитнi рахунки в банках у нацiональнiй та
.эозеrrнiй в€Lпютах у встановленому чинним законодавством
_оряJк!,l

Украiни

за згодою Органу управлiння майном здавати в оренду будiвлi,
.:lор\,fи. а також iнше майно у порядку, визначеному чинним
l.]KoHo-]aBcTBoM Украiни;

створювати та розвивати власну базу соцiально-побутових об'ектiв,
).tepe/h\, спортивно-оздоровчих, лiкувально-профiлактичних i культурно-
t,! 

I {стецьких структурних пiдроздiлiв;
прилбавати необхiднi MaTepiarrbHi ресурси у пiдприемств, органiзацiй та

,,станов нез€Lпежно вiд форьл власностi, а також у фiзичних осiб;
з:iйснювати булiвництво та'капiтальний ремонт основних фондiв за

погодженням iз Органом управлiння майном;

формувати штат педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших
-:ацiвникiв, у тому числi на конкурснiй ocHoBi з под€Lпьшим укладанням
i,.rHTpaKTy (строкового трудового договору), з урахуванням фонду оплати
_:зцi:

звертатися з iнiцiативою до органiв, що здiйснюють управлiння у сферi
баховоi передвищоi освiти, про внесення змiн до чинних або розроблення
нових нормативно-правових aKTiB у сферi фаховоi передвиIцоi освiти, а також
брати гIасть у роботi над проектами вiдповiдних документiв;

утворювати навч€tльно-науковi, виробничi комплекси чи iншi
об'слrання, не забороненi чинним законодавством УкраIни;

набувати у власнiсть об'екти права iнтелектуальноi власностi, cTBopeHi
за B'lacHi кошти або кошти державного чи мiсцевих бюджетiв (KpiM випадкiв,
вЕзначених чинним законодавством Украiни);
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спрямовувати кошти на соцiztльну пiдтримку педагогiчних (науково-
педагогiчних) та iнших працiвникiв закладiв фаховоi передвищоi освiти, а
також осiб, якi навчаються у Закладi;

засновувати юридичнi особи, якi провадять свою дiяльнiсть вiдповiдно
.]о напрямiв ocBiTHboT, виробничоi, iнновацiйноi дiяльностi Закладу та/або
забезпечують вик-онання його статутних завдань;

здiЙснювати перек€ви в tноземнiй валютi BHecKiB за колективне
ч.-Iенство в ocBiTHix i наукових асоцiацiях, а також за передплату iноземних
на\,кових видань та доступ до мiжнародних iнформацiйних мереж i баз
JaHID(;

IIшяхом внесення матерiальних та нематерiальних активiв (майнових
прав на об'екти права iнтелектуальноТ власностi) брати участь у формуваннi
стацдного капiталу iнновацiйних структур рiзних типiв (наукових,
технологiчних паркiв, бiзнес-iнкубаторiв тощо);

брати r{асть у дiяльностi консорцiумiв, комплексiв та iнших об'еднань
з:r умови збереження юридичного статусу та фiнансовоi самостiйностi;

здiйснювати iншi дii та з€lходи, не забороненi чинним законодавством
Украrrrи, спрямованi на змiцнення матерiальноi бази закJIаду фаховоi перед_
вщоi освiти;

здiйснювати iншi права, що не суперечать чинному законодавству
Уlgаiltи.

7 .2. Заклад зобов'язаний:
дотимуватися лiцензiйних умов провадження освiтньоi дiяльностi;
вживати заходiв, у тому числi цIляхом запровадження вiдповiдних

шoBiTHix технологiй, щодо запобiгання та виявлення академiчного плагiату в
шауковш( роботах науково-педагогiчних, педагогiчних, iнших працiвникiв i
зrобувачiв фаховоi передвищоТ освiти та притягнення iх до дисциплiнарноi
вi.шовiдальностi;

мати внутрiшню систему забезпечення якостi освiтньоi дiяльностi та
якостi фаховоi передвищоi освiти, здiйснювати у встановленому порядку
(онтроль за якiстю ocBiTHboi дiяльностi та якостi фаховоi передвищоi освiти

=r допомогою рейтинговоi системи оцiнювання, а також iнших заходiв,
перлбачених чинним законодавством Украiни;

створювати необхiднi умови для здобуття фаховоi передвищоi освiти
rхобами з особливими освiтнiми потребами;

\lати офiцiйний вебсайт, оприлюднювати на офiцiйному вебсайтi, на
_:-_Dор}lацiЙних стендах та в будь-який iншиЙ спосiб iнформацiю, визначену
ЕlI(оЕодавством;

здiйснювати освiтню дiяльнiсть, побудовану на принципах академiчноi
rоброчесностi сукупностi етичних принципiв та визначених чинним
тахонодавством Украiни правил, якими мають керуватися учасники
швiтrrього процесу пiд час навчання, викJIадання та провадження науковоi
rir.ъHocTi з метою забезпечення довiри до результатiв навчання.
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здiйснювати ведення бухгалтерського, оперативного облiку а також
веденнrI фiнансовоi та статистичноi звiтностi згiдно з чинним законодавством
УкраiЪи;

забезпечувати своечасну сплату податкiв, зборiв (обов'язкових
rьтатежiв) та iнших вiдрахувань до бюджету та державних цiльових фондiв
згi,шrо з чинним законодавством УкраiЪи;

забезпечувати ефективне використання i збереження майна спiльноi
&:IacHocTi територiа.пьних громад сiл, селищ, MicT Щнiпропетровськоi областi;

нести вiдповiдальнiсть за дотримання вимог чинного законодавства
УкраТни пiд час користування вiдведеною земельною дiлянкою;

забезпечувати своечасне освоення нових технiчних потужностей
Еа}rково_технiчного прогресу та якнайшвидше введення в дiю придбаного
обладнання, нести вiдповiдальнiсть за незадовiльне його використання;

здiйснюватИ заходИ iЗ удосконЕtленнrl органiзацii рЪбоr" Закладу,
оперативнот дiяльностi та його матерiально-технiчного забезпеченнrI;

створювати належнi умови для високопродуктивноi працi,
забезпеryвати додержанЕя вимог чинного законодавства Украiъи про працю,
правил та норм охорони працi, технiки безпеки, соцiального страхування;

нести вiдповiдальнiсть в установленому чинним законодавством
Уrраirни порядку за шкоду, заподiяну здоров'ю та працездатностi працiвникiв
Ъшалу;

забезпечувати економiчне, рацiональне використаннrI власних
Ha-D(oJDKeHb та своечасНi розрахУнки З працiвниками Закладу;

викоЕувати норми i вимоги щодо охорони навколишнього природного
середовища, рацiонtlльного використання i вiдтворення природних pecypciB
та забезпечення екологiчноi безпеки;

викоЕувати напежним чиhом накази, розпорядження, рiшення
днiпропетровськоi обласноi Ради та департаменту освiти i науки
.]пiпропетровськоi обласноi державноi адмiнi страцii;

вживати заходiв, у тому числi шляхом запровадження вiдповiдних
шовiтнiх технологiй, для запобiгання та виявлення порушень академiчнот
:оброчесностi у наукових i методичних роботах пъдагогiчних, iнших
праrriвникiв, iндивiдуальних завданнrIх здобувачiв фаховоi передвищоi освiти
та в разi виrIвлення порушень притягати винних у встановленому порядку до
пкадемiчноi вiдповiдальностi ;

здiйснювати освiтню дiяльнiсть на засадах студентоорiентованого
Еавчtlння;

виконувати iншi обов'язки, визнаЧенi чинним законодавством Украiни.
7 -3- При визначеннi стратегii дiяльностi Заклад зобов'язаний

праховувати регiональне замовлення та iншi договiрнi зобов'язання про
пi-шmовкУ фахiвцiв на piBHi державних cTaHlapTiB. Щоведене у
Етzrновленому порядку регiональне замовлення на пiдготовку фахiвцiв е
йов'язковим для виконання.
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8. Повноваження органiв управлiння Закладу.
Права та обов'язки директора Закладу

8.1. Безпосередне управлiння дiяльнiстю Закладу здiйснюе директор
закгlаду. його права, обо"]"r*и та вiдповiдальнiсть визначаються чинним
законодавством УкраiЪи i статутом Закладу.

_ 8.2. Порядок обрання, призначеннrI та звiльнення з посади директора
ЪюrадУ встановЛюеться чинним законодавством УкраiЪи.

Щиректор Закладу призначаеться на посаду Органом управлiнняrrafuroM на умовах контракту строком на п'ять рокь за результатамипроведеного конкурсного вiдбору, який проводить наглядова рада, та
звiльняеться з посади за вiдповiдним рiшенняй з пiдстав, визначених чинним
законодавством Украiъи про працю, статутом Закладу та контрактом.

Щиректор закJIаду може бути звiльнений з посади Органом управлiнняrпаfoiом з пiдстав, визначених чинним законодавством vкраiъи) запорушення
статуry Закладу та/або умов контракту.

.щиректор Закладу у вiдносинах з державними органами, органами
rriсцевого самоврядування, юридичними та фiзичними особами дiе без
:oBipHocTi в межах повноважень, передбачених чинним законодавством
Уrраiни та цим статутом.

8.3. !иректор Закладу в межах наданих йому повноважень:
органiзовуе дiяльнiсть Закладу;
вирiшуе питання фiнансово-господарськоi дiяльностi Закладу, формуеПl ЗаТВеРДЖУе ЙОГО СТРУКТУРУ, ШТаТний розпис вiдповiдно до вимог чинного

законодавства Украtни, е розпорядником майна i коштiв, забезпечуе
f,mpиMaнrr I штатно-фiнансовоi дисциплiни;

подае на погодження загаIIьним зборам трудового колективу Закладу
_ ],]€ кт статуту Закладу;

BIlJa€ накази i розпорядження, дас
:.:i,t-lнзння BciMa учасниками освiтнього

- . - :оз_li--tами Закладу;
вiдповiдае за результати дiяльностi Закладу перед Органом управлiнняхдrном;
забезпечуе виконання

югOвори;

доручення обов'язковi для
процесу i структурними

фiнансового плану (кошторису), укJIадас

порядку на посаду керiвникiв вiддiлень та
чинним законодавством порядку;
та безпеку життедiяльностi, дотримання

затверджуе посадовi iнструкцiiзатверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв;
формуе контингент здобувачiв освiти;

призначае на роботу та звiльняе з роботи працiвникiв Закладу;
призначае у встановленому

цпЕ-IовID( комiсiй в установленому
забезпечуе охорону працi

IпхoHHocTi та порядку;

вiлрахову€ з Закладу та поновлюе на навчання в ньому здобувачiв
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фаховоi передвищоi освiти вiдповiдно до чинного законодавством УкраiЪи;забезпечус органiзацiю освiтнього процесу та здiйснення контролю завиконанням освiтньо-професiйних програм;
розробляе та ухв€tлюе за погодженням з педагогiчною радою рiшенняпро утворення,- реорганiзацiю, перетворення (змiну тигry) 

^або 
лiквiдацiюструктурних пiдроздiлiв ;

органiзовуе функцiонування системи
:,- вiти:

внутрiшнього забезпечення якостi

здiйснюе контроль за .якiстю роботи педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших працiвникiв;
забезпечуе створення умов для здiйснення дiевого та вiдкритогогромадського контролю за дiяльнiстю Закладу;
спри,Iе та створюе умови для дiяльностi органiв студентськогос:lмовряДування, первиннОi профсПiлковоi органiзацii працiв""*i" Закладу ilrобувачiв фаховоi передвищоi, якi дiють у Закладi;
спри,Iе формуванню здорового способу життя у здобувачiв фаховоiпередвиЩоi освiтИ, змiцнеНню спортивно-оздоровчоi бази Закладу, створю€па;Tеlсri )aмови для занять масовим спортом;
спiльно з профспiлковою органiзацiею працiвникiв Закладу i здобувачiв

фховоТ передвищоi освiти подае для затвердженнrI Загальним зборамтръ:овог0 колективу Закладу Правила внутрiшнього розпорядку тахtrlективний договiр i пiсля затвердження пiдписуе ik;
здiйснюе iншi, передбаченi статутом та чинним законодавствомYxpaiшr, повноваження.
,I[иректор Закладу вiдповiдае за провадження ocBiTHboi, науковоi таiшовацifoiоi дiяльностi в закладi баховоi' .r.|-.д""щоi освiти, за резулътатифiнапсово-господарськоi дiяльносri .ru" i збереженшI нер}гхомого та iншогочайна Зашаду.
[ирекгор Закладу щороку звiтуе перед Органом управлiння майном таIrга;rьЕими зборами трудового колективу, наглядовою радою.
Директор Закладу зобов'язаний Ь.rрrrrоднювати щорiчний звiт про

рецiзацiю стратегii розвиТку Закладу 
"u 

офiцitному вебсайтi Закладу.
flиректор Закладу може делеryвати частину cBoik повноважень cBoiM!асаvrпйкам, а також керiвникам структурних пiдроздiлiв згiдно з чиннимIшоЕодавством УкраiЪи.
8,4, Повноваження трудового колективу Закладу визначаються чинним:lапоЕодавством Украiни та статутом Закладу.
8,5, Iнтереси трудового *оrr"оr""у Закладу представляе профспiлковий

mrriTeT.
8,6, Порядок вирiшеннrl соцiально-економiчних питань, що стосуютьсяпL:rьностi Закладу, розробляеться i прийма€ться його директором за участюqry,f,овою колективу й вiдображаеться в Колективному договорi.Колективним договором також реryлюються питання охорони працi,
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трудовi вiдносини трудового колективу Закладу
з:rriнiстрацiею Закладу.

8.7. Постiйно дiючим колегiальним органом управлiння Закладу е
:е:агогiчна рада Закладу, склад якоi щороку затверджуеться вiдповiдним
:1 зказом директора Закладу.

рiшення педагогiчноi ради Закладу вводяться в дiю наказами директора
Ззь-lаlу та € обов'язковими для виконання BciMa учасниками навч€шьно-
зi{\овного процесу.

Педагогiчна рада Закладу:
визначас стратегiю i перспективнi напрями розвитку Закладу;
розглядае проскт статуту Закладу, а також пропозицii щодо внесення

до нього;

розглядае проект кошторису (фiнансового плану) Закладу та рiчний
фiнансовий звiт;

ухв€rлюе вlдповlдно до вимог чинного законодавства Украiни рiшенняпро розмiщення власних надходжень Закладу у територiаrrьних органах
цеЕтрального органу виконавчоi влади у сферi казначейського
обогуговування бюджетних коштiв або в банкiвських установах;

визначае систему та затверджуе процедури внутрiшнього забезпеченнrI
rxocTi освiти, включаючи систему та механiзми забезпечення академiчноi
лоброчесностi;

поrcджу€ за поданням директора Закгlаду рiшення про yTBopeHHrI,
реорганiзацiю, перетворення (змiну типу) або лiквiдацirо структурних
пi.rроздiлiв;

за поданнrIм директора Закгr4ду надае згоду на призначення завiдувачiв
rfuччiлень та голiв цикJIових комiсiй;

затверджуе положення про органiзацiю освiтнього процесу;
затверджуе зр€вок та порядок виготовлення документа про ocBiTy;
мае право вносити подання про вiдкликання директора Закладу з

пi:став, передбачених чинним законодавством УкраiЪи, rа a.ury.oм закJIаду
фховоi передвищоi освiти, контрактом, яке розглядаеться заг€UIьними
збораtrл.л трудового колективу Закладу;

обговорюе питання та визначае заходи з пiдвищення ква-rriфiкацii
пеJаюгiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв, розвитку ixHboT творчоi
iПiЦiаТИВИ, ЗаТВеРДЖуе щорiчний план пiдвищення квалiфiкацii педагогiчних
( вауково-педагогiчних) працiвникiв ;

ПРИЙМае РiШеНня таlабо рекомендацii з питань впровадження в освiтнiй
шроцес цращого педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiднiй,
сrспериментальнiй, iнновацiйнiй дiяльностi, спiвпрацi з iншими закладами
швiти, науковими установами, фiзичними та юридичними особами, якi
спрпяють розвитку фаховоi передвищоi освiти;

мае право iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту
!hшаду;
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прийма€ рiшення з питань вдоскон€tлення методичного забезпечення
освiтнього процесу;

приймае рiшення з питань вiдповiдальностi учасникiв освiтнього
процесу за порушення академiчноТ доброчесностi;

приймае рiшення таlабо рекомендацii з iнших питань вiдповiдно до
вимог чинного заkонодавства Украiни та статуту Закладу.

педагогiчну раду Закладу очолюе його голова, яким е директор. До
скJIадУ педагогiчноi ради Закладу можуть входити за посадами заступники
Jиректора, завiдувачi вiддiлень, завiдувач бiблiотеки, голови циклових
комiсiй, лабораторiй, iншi педагогiчнi та науково-педагогiчнi працiвники,
головний бухгалтер, керiвники органiв громадського самоврядуваннrI
працiвникiв Закладу, керiвники виборних органiв первинних профъпiлкових
органiзацiй (за наявностi), представники студентського самоврядування
вiдповiдно до квот, визначених статутом Закладу.

ПрИ цьомУ не менШ як 75 вiдсоткiв заг€UIьноi чисельностi складу
педагогiчноТ ради мають становити педагогiчнi та/або науково-педагогiчнi
ПРаЦiВНИКИ ЗаКЛаДУ i Не Менш як 10 вiдсоткiв - виборнi преiставники з числа
злобувачiв фаховоТ передвищоi освiти Закладу. Виборнi представники осiб,
якi навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядуваннrI
Ъкпалу.

виборнi представники з числа здобувачiв фаховоi передвищоi освiти
беругь r{асть у роботi педагогiчноi ради Закладу .riд ru. ро..п"ду питань, що
стосуються навчання, побуту та вiдпочинку осiб, якi у ньому навчаються.пiд час розгляду iнших питань, вiднесених до повноважень
колегiагlЬногО оргаЕУ управлiНня ЗаклаДом, норМа щодО обов'язКОВОi ).,rастi вpбoTi колегiального органу управлiннrl заклаДУ фаховоi передвищоi освiти
Ее менш як 10 вiдсоткiв виборних пРедставникiв з числа здобувачiв фаховоI
передвищоi освiти не застосовуеться.

рiшення педагогiчноi ради Закладу, прийнятi вiдповiдно до чинного
законодавства Украiни' е обов'язковими до виконання BciMa 1пrасниками
освiтнього процесу.

8.7.1. Для вирiшення поточних питань дiяльностi Закладу створюються
робочi органИ дирекцiя, прийм€UIьна комiсiя, адмiнiстративна рада,
uетодиtlна рада, стипендi€lльна комiсiя тощо.

8.'7.2. З МеТОЮ ВИРОбЛення стратегii та напрямiв провадження ocBiTHboT
та iншоi дiяльностi Закладу директор мае право утворювати на громадських
засадах дорадчi Gорадчо-консультативнi) органи (раду роботодЪвцiв, раду
iпBecTopiB, раду бiзнесу, навч€UIьно-методичну раду тощо).

Положення про робочi та дорадчi органи затверджуються педагогiчною
радою Закладу вiдповiдно до статуту Закладу.

8.8. Орган управлiння майном у Закладi створю€ та затверджуе
персон€lльний скJIад наглядовоi ради у кiлькостi вiд трьох до п'яти осiб
строком на п'ять poKiB.
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8.8.1. Членом наглядовоТ ради не може бути особа, яка:
за рiшенням суду визнана недiездатною або дiсздатнiсть якоi обмежена;
мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена

не знята в установленому законом порядку;
вiдповiдно до вироку суду позбавлена права обiймати вiдповiднi

посади;
за рiшенням суду була визнана винною у вчиненнi корупцiйного

правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцiею, - протягом
року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду законноi сили;

пiддавалася адмiнiстративному стягненню за корупцiйне
правопорушення або правопорушеннrI, пов'язане з корупцiею, - протягом
року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду законноi сили;

пiдпадае пiд дiю ч.3 ст. 1 Закону УкраiЪи,,ПРо очищеннявлади''.
.Що складу наглядовоi ради не можуть входити працiвники Закладу та

з.чобувачi фаховоi передвищоi освiти, що навчаються в jакладi.
8.8.2. Наглядова Рада Закладу сприяе вирiшенню перспективних

завдань його розвитку, з€lл)ленню фiнансових pecypciB для забезпечення його
:iяrbHocTi з основниХ напрямiв розвитку i здйснення контролю за ik
вЕкористанням, ефективнiй взаемодii Закладу з державними органами та
органами мiсцевого самоврядування, громадськiстю, громадськими
об'едIrаНнямИ та суб'еКтамИ господарськоi дйп""о.тi в iHTepecax розвитку,пiлвищення якостi ocBiTHboi дiяльностi i конкурентоспроможностi Закладу.

8.8.3. Наглядова рада мае право:
сприяти з€lлученню додаткових джерел фiнансування;
брати )л{асть у роботi колегiальних органiв Закладу з правом дорадчого

голосу;

_ брати r{асть У визначеннi та затверджувати стратегiю розвиткуЪшаду;
здiйснювати контроль за дотриманням установчих документiв Закладу;
проводити конкурсний вiдбiр на посаду директора Закладу;
здiйснювати нагляд за економiчною дiяльнiсто iu*чду;
розглядати та схв€lлювати фiнансовi плани, затверджувати фiнансовi

звiти Закладу;
погоджувати статути ендавментiв, пiдприемств та установ, в яких

IrкJIад освiти е засновникомзilшад освlти е засновником чи спiвзасновником;
розглядати щорiчнi звiти директора Закладу про реалiзацiю стратегii

рзвитку закJIаду фаховоi передвищоi освiти;
1нrцlювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту дiяльностi

Ъшалу (не бiльше одного разу протягом cTpolry повноважень наглядовоi
рди);

вiдстежувати та вреryльовувати
:iяльностi директора Закладу;

потенцiйнi конфлiкти iHTepeciB у

вносити Органу управлiння майном подання про заохочення або
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вiдкликання директора Закладу з пiдстав, визначених чинним
законодавством Украiни, статутом Закладу Tal або контрактом ;

ЗДiЙСНЮВати iншi права, визначенi чинним законодавством Украiни та
статутом Закладу.

8.8.4. Органiзацiйно-правовою формою роботи наглядовоlо.о.а. \-.rPl ilпlsацIинU-rrраIJUlrOtO (l)OpMOrO роооти наглядовоl ради е
засiдання. Засiдання наглядовоi ради проводяться за потреби, €tле не рiдше
одного разу на рlк.

ЗаСiдання наглядовоi ради проводить i'i голов d, 4 у разi його вiдсутностi
iнший його член, визначений самою радою. Засiдання наглядовоi ради е
ПРаВомочним за умови 1^racTi 2lЗ вiдiТ загального складу.

рiшення наглядовоi ради приймаються простою бiльшiстю його голосiв
вiд присутнiх на засiданнi членiв наглядовоi ради. У разi рiвного подiлу
голосiв членiв наглядовоi ради голос головуючого е вирiшальним. Рiшення
нагJUIдовою ради оформлюються протоколами, якi пiдписуються
головуючим на засiданнi та скрiплюються печаткою Закладу.

НаГЛЯДОВа РаДа Закладу у своiй дiяльностi керуеться принципами
прозоростi i пiдзвiтностi.

Протоколи, вiдеотрансляцii таlабо стенограми засiдань наглядовоi ради
оприjIюднюються на офiцiйному вебсайтi (вебсторiнцi) Закладу протягом
тюrc{я з дня вiдповiдного засiдання.

орган управлiння майном ма€ право достроково припинити
повноваження наглядовоi ради або окремих ii членiв.

Рiшення наглядовоi Ради у письмовiй формi в п'ятиденний строк
Jоводяться до вiдома директора Закладу та е обов'язковими до розгляду та
вi,lцlовiдного реаryвання.

8.9. НагляДова рада може використовувати у своТй роботi бланки зi
cBoiM найменуванням i символiкоrо Закладу.

9. Органiзацiя освiтнього процесу в Закладi

9.1. Органiзацiя освiтнього процесу в Закладi здiйснюеться вiдповiдно
-]о законiв УкраТни ,,Про ocBiTy" (зi змiнами та доповненнями), ,,ПРо повну
заг€rльну середню ocBiTy", ,,Про фахову передвищу ocBiTy", ,,Про вищу
ocBiry", Стандартiв вищоi освiти, цього статуту, iнших нормативно-правових
акгiв з питань освiти.

науки, що провадиться у Закладi
педагогiчних заходiв та спрямована
використання знань, yMiHb та iнших

через систему науково-методичних
на передачу, засвоення, примноження
компетентностей осiб, якi навчаються,

ОСВiТНiЙ Процес - це iнтелекту€tльна, творча дiяльнiсть у сферi освiти i

також на формування гармонiйно розвиненоI особистостi.
ЗаКЛаД СаМОстiйно вирiшуе питання органiзацii освiтнього процесу

вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни.

i
i
а
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положення про органiзацiю освiтнього процесу затверджуеться
педагогiчною радою Закладу та вводиться в дiю накЕвом директора.

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

викJIадатися одна або декiлька дисциплiн двома чи бiльше мовами
JержавноЮ мовою, англiйською мовою, iншими офiцiйними мовами
€вропейського Союзу, забезпечуючи при цьому здатнiстьЪдобувачiв фаховоiперлвищоi освiти продемонструвати результати навчання вiдпЪвiдноi
лrсциплiни державною мовою. Перелiк iноземних мов, якими здiйснюеться
викJIаданнЯ навч€lльних дисциплiн, визначаеться закJIадом фаховоi
передвищоi освiти.

за бажанням здобувачiв фаховоi передвищоi освiти та за наявностi
вiдповiдних умов Заклад може створити можливiсть для вивчення ними мови
хорiнного народу, нацiоналъноi меншини Украiни як окремоi дисциплiни в
обсязi, що дае змоry провадити професiйну дiяльнiсть у вибранiй галузi з
використаннrIм цiеi мови.

щля навчання iноземцiв, осiб без громадянства, якi постiйно
проживають в YKpaiHi, а також осiб, якi визнанi бiженцями в YKpaiHi, осiб,
пd потребують додаткового або тимчасового захисту, осiб, яким надано
статус закордонного украiнця, якi перебувають в Украiъi на законних
ПiДСТаВаХ, Та ЗДОбУВаютЬ фахову передвищу ocBiTy .u *о-r" фiзичних або
юридшIних осiб, можуть створюватися oKpeMi групи або розроблятися
iнливiдуалънi навчальнi плани, що передбачають навчання iноземною мовою.

пр" цьому Заклад повинен забезпечити вивчення такими особами
.Iержавноi мови як окремоi навчальноi дисциплiни.

Атестацiя здобувачiв освiти проводиться державною мовою.
9.3. основними документами Закладу, що регламентують змiст i

органiзацiю освiтнього процесу з пiдготовки фаiiвцiв за вiдповiдними
ОСВiТНЬО-ПРОфеСiЙНиМи програмами, с засоби дiu."о.rr*" якостi освiти,
навчапьнi плани, робочi навч€шьнi плани, iндивiдуальнi навчЕlльнi плани
з:обувача освiти,
(.]исциплiн) тощо.

структурно-логiчна схема, робочi про|рами з наук

структурно-логiчна схема пiдготовки наукове i методичне
обцрунтування процесу реалiзацii освiтньо-професiйноi програми пiдготовки.

у межах лiцензованоi спецiальностi Заклад розробляе ocBiTHbo-
професiйнi програми та затверджус ik вiдповiдно до положення про
органiзацiю освiтнього процесу у Закладi.

основою для розроблення освiтньо-професiйноi програми е стандарти
освiти за вiдповiдною спецiальнiстю (за наявностi).

освiтньо-професiйна програма - це система ocBiTHix компонентiв на
вiдповiдному piBHi освiти в межах спецiальностi, що визначае вимоги до
рiвня освiти осiб, якi можуть розпочати навчаннrI за цiсю програмою, перелiк
навч€LtIьних дисциплiн i логiчну послiдовнiсть ik вивчення, кiлькiсть креlитiв
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СКТС, необхiдних для виконання цiеI програми, а також очiкуванi результати
навчання (компетентностi), якими повинен оволодiти здобувач вiдповiдного
рiвня освiти.

Освiтньо-професiйна програма пiдготовки визначае нормативний
TepMiH та нормативну частину навчання за певним напрямом або
спецiальнiстю вiдповiдного освiтньо-квutлiфiкацiйного рiвня.

9.4. Основним нормативним документом, що визначае органiзацiю
освiтнього процесу, е навч€LlrьниЙ план, який розробляеться Закладом на
пiдставi освiтньо-професiйноi програми за кожною спецiальнiстю, який
визначае перелiк та обсяг ocBiTHix компонентiв у кредитах еКТС, ix логiчну
послiдовнiсть, форми органiзацii освiтнього процесу, види та обсяг
навч€Lпьних занять, графiк освiтнього процесу, форми поточного i
пiдсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачами фаховоi
передвищоТ освiти програмних результатiв навчання.

На ocHoBi навчального плану у визначеному Закладом порядку для
кожного здобувача фаховоТ передвищоТ освiти розробляються та
Затверджуються iндивiдуальнi навчальнi плани на кожниЙ навчальниЙ piK.
Iндивiдуальний навчальний план формуеться за результатами особистого
вибору здобувачем фаховоТ передвищоТ освiти дисциплlн у межах,
встановлених чинним законодавством Украiни, з урахуванням вимог
освiтньо-професiЙноi програми щодо вивчення ii обов'язкових компонент.
Iндивiдуальний навч€Lпьний план с обов'язковим для виконання здобувачем
фаховоТ передвищоi освiти.

Семестровий контроль проводиться у формi семестрового екзамену,
:иференцiйованого залiку або залiку з конкретноi навч.шьноi дисциплiни в
обсязi навч€Lпьного матерiалу, визначеного навч€tльною програмою, i в
термiни, встановленi навчальним планом.

Здобувач освiти вважаеться допущеним до семестрового контролю з
конкретноi навчальноi дисциплiни, якщо BiH виконав yci види робiт,
передбаченi навчальним планом на семестр з цiеi навч€Lпьноi дисциплiни.

9.5. Органiзацiя освiтнього процесу здiйснюеться навч€шьними
пiдроздiлами Закладу.

9.6. Для кожноi
професiйноi програми

навчальноi дисциплiни, яка входить до ocBiTHbo-
пiдготовки, на пiдставi навчальноi програми

дисциплiни та навч€Llrьного плану Закладу складаються робочi навчальнi
програми.

9.7. Здобуття освiти в Закладi здiйснюеться за такими формами:
iнституцiйна (очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, мережева);
iндивiдуальна (екстернатна, на робочому мiсцi (на виробництвi);
ду€tльна.

Форми здобуття фаховоi передвищоi освiти можуть поеднуватися.
Освiтнiй процес в Закладi здiйснюсться за такими формами:
навч€Lпьнi заняття, включаючи iндивiду€rльне навч€шьне заняття;
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самостiйна робота, включаючи виконання iндивiдуальних завдань;
практична пiдготовка;
контрольнi заходи, включаючи атестацiю здобувачiв освiти.
9.7.1. Основними видами навчuLпьних занять у Закладi е:

лекцiя;
лабораторне, практичне, ceMiHapcbKe, iндивiдуальне заняття;
урок (за освiтньою програмою профiльноi середньоi освiти);
консультацiя.

10. Учасники освiтнього процесу в Закладi

10.1. Учасниками освiтнього процесу в Закладi е:
ПеДагогiчнi, науково-педагогiчнi та iншi працiвники Закладу, якi

црацюють у Закладi за основним мiсцем роботи;
особи, якi навчаються в Закладi;
ОСОбИ, якi за основним мiсцем роботи на пiдприемствах, в ycTaнoB€lx,

ОРГанiзацiях, закладах поеднують виконання cBoix посадових обов'язкiв iз
пракТичним навчанням здобувачiв фаховоТ передвищоi освiти для набуття
ними професiЙних компетентностеЙ, а також оцiнюють Його якiсть;

ПРацiвники пiдприемств, установ та органiзацiй, дiячi науки, мистецтва
Та СПОРТУ, якi зал1..rаються до освiтнього процесу для читання окремих лекцiй
або беруть участь у роботi атестацiйних комiсiй;

батьки (законнi представники) здобувачiв освiти.
|0.2. Здобувачi освiти - особи, зарахованi до Закладу з метою здобутгя

освiти вiдповiдного освiтнього рiвня згiдно з наявною лiцензiю.
Здобувачами освiти с:

студенти - особи, зарахованi до Закладу з метою здобуття фаховоi
rередвищоi освiти;

iншi особи, якi навчаються в закладi фаховоi передвищоi освiти, .]о
яких напежать:

учнi, якi здобувають профiльну середню або професiйну (професiйно-
технiчну) ocBiTy;

студенти, якi здобувають вищу ocBiTy;
СЛУХачi, якi отримують в Закладi додатковi чи oKpeMi ocBiTHi послуги. r,

ТОМУ ЧиСлi За програмами пiдготовки до вступу, пiслядипломноТ освiти.
беЗперервного професiйного розвитку, зокрема за програмами освiти
_]орослих.

Права та обов'язки здобувачiв освiти Закладу визначаються вiдповiдно
.]о законiв УкраiЪи ,,Про ocBiTy", ,,ПРо фахову передвищу ocBiTy", ,,ПРо
вищу ocBiTy", цього статуту та вимог чинного законодавства Украiни.

!о освiтнього процесу можуть з€шучатися роботодавцi та фахiвчi
\,станов, органiзацiй та закладiв, у тому числi iноземних держав.

10.3.1. ПРийом осiб на навчання до Закладу проводиться вiдповiдно до
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Правил прийому на навчання до Закладу, розроблених на ocHoBi Умов
приЙому на навчання до закладiв фаховоi перед вищоТ освiти, затверджених
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни.

Правила прийому на навчання до Закладу затверджуються
педагогiчною радою Закладу.

10.4. Права та обов'язки педагогiчних та науково-педагогiчних
працiвникiв Закладу визначаються вiдповiдно до положень законiв Украiни
,,Про ocBiTy", ,,Про фахову передвищу ocBiTy", посадових iнструкцiй,
також iнших нормативно-правових aKTiB Украiни.

10.5. Права та обов'язки iнших працiвникiв Закладу визначаються
Правилами внутрiшнього розпорядку закJIаду вищоi освiти та посадовими
iнструкцiями працiвникiв, якi затверджуються в порядку, визначеному
чинним законодавством Украiни.

11. Органи громадського самоврядування Закладу

Закладу е заг€Lпьнi збори трудового колективу Закладу (далi - збори), якi
включають виборних представникiв з числа здобувачiв фаховоi передвищоi
освiти.

Обрання делегатiв зборiв вiдбуваеться шляхом
виборiв:

з числа науково-педагогiчних i педагогiчних
педагогiчнiй радi;

осiб, якi навчаються, - на зборах навч€uIьних KypciB;

1 1.1. Вищим колегiальним органом громадського самоврядування

штатних працiвникiв Закладу, якi не е науковими, науково-
педагогiчними та педагогiчними ,працiвниками, на Загальних зборах
працiвникiв Закладу.

У вищому колегiаrrьному органi громадського самоврядування повиннi
бути представленi Bci категорii учасникiв освiтнього процесу Закладу. При
цьому не менш як 75 вiдсоткiв складу делегатiв зборiв повиннi становити
науково-педагогiчнi та педагогiчнi працiвники Закладу, якi працюють у
цьому Закладi на постiЙнiй ocHoBi, i не менш як 15 вiдсоткiв - виборнi
lrредставники з числа здобувачiв фаховоi передвищоi освiти, якi обираються
шляхом прямих таемних виборiв.

Порядок проведення прямих таемних виборiв серед здобувачiв фаховоi
передвищоi освiти до вищого колегiального органу |ромадського
самоврядування визначаеться вiдповiдним положенням, затвердженим
органами студентського самоврядування Закладу та за погодженим
директором.

Загальнi збори трудового колективу скликаються не рiдше одного разу
на piK керiвником Закладу, у разi його вiдсутностi - заступником директора,
або на вимоry |lЗ заг€Llrьного скJIаду трудового колективу та здобувачiв
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фаховоi передвищоi освiти.
Позачерговi збори скJIикаються у разi потреби шlя вирiшеrпrя пЕт?,Еь,

якi належать тiльки до компетенцii зборiв Закладу.
Збори вважаються правомiрними, якшо на HIl\ -:,:: . ..- : _: - -

загальноТ кiлькостi делегатiв. Кожен делегат мае один го.lос.
ЗбopиBеДеГoЛoвa,oбpaниЙнaзбopaх.Пpoтoкo.тьнit-rr.iс......:_

секретар, обраний на зборах.

присутнiх делегатiв.
| | .2. Загальнi збори (конференцiя) трудового колектив1, Зшrrаз1
тrогоджують за поданням педагогiчноi ради Заклал1, стаг, _ l,,-- -

заслуховують шорiчний звiт директора Закладу та о*.:-.:_:_-:

:iяльнiсть;
обирають комiсiю з трудових спорiв вiдповiдно до BI1),1c_ j - - -

законодавства Украiни про працю;

розглядають за обгрунтованим поданням педагогiчноТ pa.rlr З".-..- -:,,

.]острокове припинення повноважень директора Закладу;
затверджують Правила внутрiшнього розпорядку Заlсrац- х.

колективний договiр;
приймають рiшення з iнших питань дiяльностi Закладу вiдповi.шо .ш

вимог чинного законодавства Украiни та установчих документiв.
11.3. У Закладi дiе студентське самоврядування, яке е невiд'сllшш

частиною громадського самоврядування Закладу.
Студентське самоврядування - це право i можливiсть студентiв Зшсrалу

вирiшувати питання навчаннrI i побуту, захисту cBoik прав та iнтересЦ а
також брати участь в управлiннi Закладу.

Студентське самоврядуваЕня об'еднус Bcix студентiв Закладу, у том}'
числi неповнолiтнiх. Yci студенти Закладу, якi у ньому навчаються, мають
piBHi права щодо участi у студентському самоврядуваннi, можуть обиратися
та бути обраними до його органiв. Органи студентського самоврядування
можуть мати рiзноманiтнi форми (парламент, сенат, старостат, студентська

дирекцiя, студентський деканат, студентська рада тощо).
На Bcix рiвнях органи студентського самоврядування с виборними.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюеться на
piBHi академiчноi групи.

На piBHi Закладу також дiе контрольно-ревiзiйний орган студентського
самоврядування контрольно-ревiзiйна комiсiя. Що складу контрольно-

ревiзiйноi KoMiciT не можуть входити керiвники та члени виконавчих органiв
студентського самоврядування, студентських виборчих комiсiй.

Щелегати на конференцiю здобувачiв Закладу обираються здобувачами
закладу фаховоi передвищоI освiти шляхом прямого тасмного голосування на
строк, визначений положенням про студентське самоврядування, що не може
бути бiльшим за один к€tлендарний piK.
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КеРЬШаКи органiв студентського самоврядування та ik заступники не
шоr]rгь пербувати на посадi бiльш як два строки.

З припиненням особою навчання у Закладi припиняеться iT y^racTb в
ОРГаНi СТУДенТського самоврядування у порядку, передбаченому положенням
про студентське самоврядування Закладу.

ОРГаНИ СТУДеНтського самоврядування забезпечують захист прав та
ilrГеРСiв здобувачiв фаховоi передвищоi освiти, ix участь в управлiннi
ЗаКПаДОм. СтУдентське самоврядуваннrI здiйснюеться здобувачами фаховоi
пердвищоi освiти безпосередньо i через органи студентського
с€lмоврядування, члени яких обираються шляхом прямого таемного
голосування.

У своiй дiяльностi органи студентського самоврядуваннrI керуються
чинниМ законодавствоМ УкраiЪи, статутоМ Закладу та положеннrIм про
студентське самоврядування Закладу.

Студентське самоврядування здiйснюеться на piBHi Закладу,
гуртожитку, структурних пiдроздiлiв Закладу.

1 2. Мiжнародне спiвробiтництво
та зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Закладу

12.1. ЗаКЛаД Може здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво, укJIадати
ДОГОВОРИ ПРО СПiвРобiтництво, встановлювати прямi зв'язки з закладами
вищоi освiти, науковими установами та пiдприсмствами iноземних держав,
мiжнародними органiзацiями, фондами тощо згiдно з чинним законодав-
ством УкраiЪи.

l2.2. основними напрямами мiжнародного спiвробiтництва е :

СПРИяннrI академiчнiй мобiльностi наукових, науково_педагогiчних
працiвникiв та осiб, якi навчаються;

органiзацiя пiдготовки осiб з числа iноземних громадян до вступу у
заклади фаховоi передвищоi освiти Украiни;

ОРГаНiЗацiя мiжнародних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв та iнших
заходiв;

ПРОВаДЖення ocBiTHboi дiяльностi, пов'язаноТ 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;
)П{аСТь 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;



надаЕЕя посJцд, пов'язаних iз здобуттям фаховоi передвищоi освiти,
iнозеrдrrшr громадянам в Украiнi;

вiдрядкення за кордон педагогiчних та науково-педагогiчншr
працiвrшкiВ NlЯ педагогiчноi, творчоi та науково-педагогiчноi роботи
вiдповiднО дО мiжнародних договорiв Украiни, а також до.о"орi" мiж
Закладом та' iноземними партнерами ;

проведення спiльних наукових дослiджень у сферi освiти;
з метою iнтеграцiт у свiтовий освiтнiй простiр створення спiльнlоr

ocBiTHix i мистецьких програм з iноземними закJIадами вищоi освiти,
науковими установами, органiзацiями;

заlIучення педагогiчних та науково-педагогiчних працiвникiв iноземнID(
закладiв вищоi освiти для yracTi в педагогiчнiй та науково-педагогiчнiй
роботi в Закладi;

направлення осiб, якi навчаються В Закладi, на навчання до
закордонних закJIадiв вищоi освiти;

iншi напРями i форми, не забороненi чинним законодавством Украiни.
I2.2. Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть Закладу провадиться вiдповiдно

до вимог чинного законодавства Украiни шляхом укладенюI договорiв з
iноземними юридичними та фiзичними особами.

13. Вiйськовий обовоязок, охорона працiо цивiльна оборона,
пожежна безпека в Закладi

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

lз.2. Щиректор Закладу призначас посадових осiб, якi забезпечують
вирiшення конкретних питань'охорони працi, затверджуе iнструкцii про ix
обов'язки, права та вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на HIlx
функцiй, а також здiйснюе контроль за ix додержанням.

13.з. Щиректор Закладу е начаJIьником цивiльного захисту в Закладi.

заходи в Закладi

!иректор Закладу призначае посадову особу з питань цивiльного захисту, яка
здiйснюе органiзацiю заходiв цивiльного захисту в закладi.

lз.4 Заходи цивiльного захисry здiйснюються на ocHoBi
цивiльного захисту Украiъи, рiшень уряду Украiъи та органiв
самоврядування.

13.5. Заклад забезпечуе заходи з пожежноi безпеки згiдно
законодавством Украiни. Забезпечення виконаннrI заходiв з
безпекИ е складоВою частИною дiяльностi Закладу.

14. Порядок звiтностi та контролю за провадженням фiнансово-
господа рськоi дiяльностi

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

Кодексу
мiсцевою

з чинним
пожежноТ
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.] ]. JllpeKTop Закладу та головний бухгалтер несуть персон€Lльнy
:.-=_: -;_b.-iicTb за додержання порядку ведення i достовiрнiсть облiку та
: _ j _,1, ].l:. :--r_-li звiтностi.

_.: -:. A}':lrT фiнансово-господарськоi дiяльностi Закладу здiйсню€ться
:_.-.-.: l ч;:HHII\I законодавством УкраТни.

1-1.-t. Iнформацiя про процедури прийняття рiшень з питань
пропа.ттенЕя дiяльностi Закладу, результати прийнятих рiшень i
прот.я.ттеЕItя дiяльностi у сферi фаховоi передвищоi освiти пiдлягае
обов'rзковоl"{у оприлюдненню на офiцiйному вебсайтi такого Закладу, на
iнфорllаrriйнюr стендах та в будь-який iнший спосiб.

l4.5. Обов'язковому громадському обговоренню у трудовому колективi
Та ко--Iективi осiб, якi навчаються, пiдлягають бюджет Закладу, його видатки
та.f,охо,f,и, стан майна Закладу та порядок його використання.

Кошгорис Закладу на поточний piK та Bci змiни до нього, звiт про
використанЕя та надходження коштiв, iнформацiя щодо проведення
проЦеД-ри закупiвель пiдлягають оприлюдненню на офiцiйному сайтi
Зактlал5r.

1-1.6. Статут та iншi документи закладу фаховоi передвищоi освiти,
якиМи реryлюеться порядок здiйснення освiтнього процесу, iнформацiя про
скJIад керiвних органiв Закладу, а також бюджет закладу фаховоi передвищоi
освiти та рiчний, у тому числi фiнансовий,
офiцiйному вебсайтi Закладу.

15. Порядок реорганiзацii та лiквiдацii Закладу

оприлюднюються назвiт

15.1. Припинення - лiквiдацiя або реорганiзацiя (злиття, приеднання,
подiл, Перетворення) Закладу зд(iйснюсться за рiшенням Органу управлiння
майном або господарського суду вiдповiдно до чинного законодавства.

|5.2. Припинення Закладу здiйснюсться комiсiею з припинення, склад
якоi затверджуеться Органом управлiння майном. Порядок i строки
припинення, а також строк для заяви претензiй кредиторiв визначаються
Органом управлiння майном згiдно з чинним законодавством Украiни.

15.3. З моменту призначення KoMicii з припинення до неТ 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, шо
припиняеться, повiдомляються про його припинення в письмовiй формi.

15.4. При реорганiзацii i лiквiдацiТ Закладу працiвникам, якi
звiльняються, гаранту€ться додержання ix прав та iHTepeciB вiдповiдно до
чинного законодавства УкраiЪи про працю.

15.5. Реорганiзацiя чи лiквiдацiя Закладу не повинна порушувати права
та iнтереси осiб, якi навчаються у ньому. Обов'язок щодо вирiшення Bcix
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питань продовження безперервного здобуття освiти таким особам
поItlIада€ться на Орган управлiння майном.

кiльком таким же неприбутковим закJIадам або зараховуються до доходу
бю:;кеry.

15.7. Заклад вважа€ться
внесення вiдповiдного запису

15.6. У разi припинення Закладу його активи передаються одному або

реорганiзованим або лiквiдованим з моменту
до единого державного реестру юридичних

осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань.

1б. Змiни та доповнення до статуry Закладу

1б.1. Внесення змiн та доповнень до цього статуту здiйснюеться в
порядку, встановленому чинним законодавством УкраIни, шляхом
в}lL-IаJення його в новiй редакцii.

Голова обласноi ради с.в. олrЙник
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