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1. ЗАГАЛЬН! ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Дане Положения розроблено вщповщно до чинного законодавства
УкраТни i е документом, який регламентуе д!яльшсть Глух1вського
агротехн1чного шституту iMeHi С.А.Ковпака Сумського нащонального
аграрного ушверситету (надал1 - 1нститут), створеного
на виконання
розпорядження Кабшету MmicTpiB УкраТни в щ 12 вересня 2012 року № 662-р
"Про утворення Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А.Ковпака
Сумського нащонального аграрного ушверситету» наказом Сумського
нащонального аграрного ушверситету № 67-К вщ 18.03.2013 року.
Глух1вський агротехшчний шститут iMeHi С.А.Ковпака Сумського
нащонального аграрного ушверситету е правонаступником Глух1вського
коледжу iM. С.А. Ковпака Сумського нащонального аграрного ушверситету.
1.2. 1нститут е закладом, що реал1зуе державну полггику в галуз1
осв1ти i науки.
1.3. Навчальний заклад у своТй д1яльносД керуеться Конститущею
УкраТни, законами УкраТни «Про освшу», «Про вищу осв1ту», чинним
законодавством, Статутом СНАУ та цим Положениям.
1.4. Глух1вський агротехшчний шститут iMeHi С.А.Ковпака Сумського
нащонального аграрного ушверситету е
структурним шдроздитом
Сумського национального аграрного ушверситету з окремими правами
юридичноТ особи.
1нститут мае власш:
- баланс шституту;
- майно, яке належить йому на правах оперативного управлшня;
- кошторис дoxoдiв та видатюв;
- реестрацшш рахунки в установах Державно!' казначейсько'Т служби
УкраТни за мюцем розташування шституту;
круглу печатку i3 зображенням Державного герба УкраТни, назвою
мшютерства, ушверситету, власно'Т назви та щентифшацшного коду
шституту;
- структурн} шдроздши.
На шдстав1 дов1реносД ректора Сумського нащонального аграрного
ушверситету директор Глух1вського агротехшчного шституту iMeHi С.А.
Ковпака СНАУ мае право самостшно:
- користуватись та розпоряджатись зазначеним майном ;
- отримувати кошти та mini MaTepiaabHi щнностц
- здшснювати фшансову д1яльшсть в межах затвердженого кошторису
дoxoдiв i видатюв;
- вести господарську та фшансову д1яльшсть в межах повноважень
визначених у Положений
- виступати замовником та здшснювати закушвл1 вщповщно до Закону
УкраТни « Про ny6ai4Hi закушвлш;
- укладати господарсью та mini угоди;
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- здшснювати шшу д1яльшсть, незаборонену чинним законодавством
УкраТни.
1.5. Мюцезнаходження Глух1вського агротехн1чного 1нституту iMeHi
С.А. Ковпака
Сумського
нац1онального
аграрного
ушверситету:вул.
Терещенюв, 36 м. Глух1в, Сумська область, УкраТна, 41400.
1.6. Найменування 1нституту:
повне найменування - ЕЛУХГВСЬКИЙ АГРОТЕХН1ЧНИЙ 1НСТИТУТ
IMEHI С.А.КОВПАКА СУМСЬКОЕО НАЕЦОНАЛЬНОЕО АЕРАРНОЕО
УН1ВЕРСИТЕТУ.
1.7. Д1яльн1сть 1нституту грунтуеться на принципах:
- автономп та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень i в1дпов1дальност1 засновника,
уповноваженого органу, до сфери управл1ння якого належить 1нститут,
орган1в управл1ння шституту та його структурних п1дрозд1л1в;
- поеднання колепальних та единоначальних засад;
- незалежносЛ в1д пол1тичних партш, громадських i рел1гшних
орган1зац1й.
1.8. Основними напрямами д1яльносЛ 1нституту е:
- пщготовка згщно з державним замовленням i догов1рними
зобов'язаннями висококвал1ф1кованих фах1вц1в i3 вищою осв1тою для р1зних
галузей народного господарства;
- пщготовка здобувач1в за очною (денною) та заочною формами з
присвоениям освЛшх ступешв бакалавра та мапстра;
- науково-досл1дна робота, досл1дження, розробка i впровадження
нових наукових технолопй, конструкц1й, матер1ал1в;
- перепщготовка та пщвищення квал1ф1кацп фах1вщв;
- пропаганда наукових знань, шформацшне та консультацшне
забезпечення виробництва;
- 1нформац1йно-консультац1йн1 послуги (дорадництво), надання послуг
зв'язку та доступу до мереж1 Internet;
- видання, виготовлення та реал1защя навчально 1, науково'!, навчальнометодичноУ л1тератури; виготовлення та реал1защя сувен 1рно 1 продукцп,
продукцй' з символ1кою 1нституту в1дпов1дно до законодавства;
- культурно-освПня, методична, видавнича, фшансово-господарська,
виробнича робота;
- вирощування,
переробка та реал1зац1я с 1льськогосподарсько 1
продукцй’, овоч1в та фрукт1в, наЛння зернових та техшчних культур;
- надання в оренду буд1вель, споруд, окремих, тимчасово вшьних,
прим1щень i площ, шшого рухомого та нерухомого майна або обладнання,
що тимчасово не використовуеться у навчально-виховнш, навчальновиробничш, науков1й д1яльност1, у раз1, коли це не попршуе соц1альнопобутових умов oci6, як1 навчаються або працюють у навчальному заклад1;
- надання
автотранспортних,
автотехшчних
послуг
в
автотранспортному парку;
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- надання платних послуг вщповщно до законодавства;
- зовшшньоеконом!чна д1яльшсть та здшснення м1жнародних зв’язюв;
- шш! доступы! та доцшьш виды д!яльностц що не суперечать
законодавству УкраУни.
1.9. Основными завданнями Институту е:
- провадження на високому piBHi освггньоУ д1яльност1, яка забезпечуе
здобуття особами вигцоУ осв1ти в1дпов1дного ступеня за обраними ними
спешальностями;
- зд1йснення науковоТ та шновацшно'У д1яльност1 шляхом проведения
наукових досл1джень i забезпечення творчоУ д1яльност1 учасниюв осв1тнього
пронесу, шдготовки наукових кадр1в вигцоУ квал1ф1кацй' й використання
отриманих результат1в в осв1тньому процеО та виробнич1й д1яльност1;
- участь у забезпеченш соц1ально-економ1чного розвитку держави
через формування людського кашталу;
- формування
особистост1
шляхом
нацюнально-патрютичного,
правового, еколопчного виховання, утвердження в учасниюв осв1тнього
пронесу моральных цшностей, сощальноУ активност1, громадянськоУ позищУ
та вшповщальностр здорового способу життя, вмшня в1льно мислити й
самоорган1зовуватися в сучасних умовах;
- забезпечення оргашчного поеднання в осв1тньому процеО, науковоУ
та шновашйноУ д!яльносп, виховноУ роботи.
- створення необхщних умов для реал1зацй' учасниками осв1тнього
пронесу Ухшх зд1бностей i талант1в;
- збереження та примноження моральных, культурных, наукових
шнностей i досягнень суспшьства;
- поширення значь серед населения, шдвищення осв1тнього та
культурного р1вня громадян;
- налагодження м1жнародних зв'язк1в та здшснення м1жнародноУ
д1яльност1 в галуз1 освНи, науки, спорту, мистецтва i культури; вивчення
попиту на окрем1 спец1альност1 на ринку прац1.
1.10. 1нститут утворений у форм1 державноУ установи i працюе на
засадах неприбутковостг
1.11. 1нстигут здшснюе свою д1яльшсть вщповщно до чинного
законодавства УкраУни га цього Положения.
1.12. Структуру
1нституту, статус i функцй' його структурных
пироздинв визначае це Положения i положения про вщповщш структуры!
п!дрозд!ли, розроблен!
1нститутом i затверджен! наказами
директора
1нституту.
Структуры! пщроздши утворюють р1шенням' вченоУ ради 1нституту, у
порядку визначеному законом.
Структурными шдроздшами 1нституту е:
- факультеты, кафедри, б!блютека, вщдши, службы, як! забезпечують
оргашзащю, проведения i контроль навчальноУ, методичноУ, науковоУ,
виховноУ, фшансово-господарськоУ д!яльност!, mini структуры! шдроздши.
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Для проведения фундаментальних та прикладних наукових дослщжень
за идповщними напрямами та з метою сывпращ з ышими навчальними
залтадами та виробництвом в
1нститут1 створюються лабораторп,
завчально-дослщш господарства, виробнич1 структури, вщдши, служби й
з д п структуры пщроздиш, д1яльысть яких не заборонена законом.
Структуры ыдроздши : Гнституту д1ють, у межах повноважень,
зизначених законодавством та вщповщними положениями, затвердженими
зплно закону.
1нститут мае право в установленому порядку та в межах законодавства
створювати mini ыдроздши, д1яльысть яких не заборонена законодавством.
1.13. В основ1 д1яльност1
1нституту загальнолюдськ1 цшностц
насамперед. так1, як гуман1зм, академ1чна свобода, корпоративне
партнерство.
1.14. Освггшй процес в 1нститут1 в1льний вщ втручання пол1тичних
парттй. громадських, релышних оргаызацы. Примусове залучення oci6, яю
навчаються, до участ1 в полкичних акц1ях i релышних заходах гад час
навчально-виховного процесу забороняеться. Належшсть особи до будь-яко '1
пол 1тично 1 партй', громадсько'1, рел 1пйно 1 орган1зацп, що д1ють в1дпов1дно до
Конституцй' Укра'ши, не е перешкодою для п участ1 в осв1тньому npopeci.
1.15. В Положены про Глух1вський коледж Сумського нацюнального
аграрного ун1верситету передбачаються пункта про сум кну д1яльн1сть
Г л ч -xiB C bK oro коледжу Сумського нацюнального аграрного уыверситету та
Гнституту в частиы п1дготовки фах1вщв р1зних р1вн1в квал1ф1кацп, а також
сумкне використання матер1альноУ бази, оргаызацп ф1нансово господарськоУ, виховно '1 та шших форм д1яльност1.
1.16. Вщповщно до Закону Укра'ыи «Про вищу освггу» навчальний
заклад зд1йснюе пщготовку фах1вц1в на o c h o b i отриманих лщензш.
1.17. Прийом на навчання до навчального закладу зд1йснюеться на
конкурент основ1 в1дповщно до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних заклад1в У крати , затверджених наказом М ш ктерства осв1ти i
науки УкраУни. Поза конкурсом
особи зараховуються у випадках,
передбачених законом. Вщповщальысть за забезпечення об’ективност1 та
В1дкритост1 прийому до навчального закладу несе директор навчального
закладу.
2. КОНЦЕПЦ1Я OCBITHbOI Д1ЯЛЫЮСТ1
2 . 1 . 0 св 1тня д1яльн1сть
1нституту Грунтуеться на концептуальних
засадах Нац1онально1 доктрини розвитку оевки, Закону Укра'ыи «Про
оевку», Закону Укра'ыи «Про вищу оевку», м1жнародно-правових акт1в.
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Для проведения фундаментальных та прикладных наукових дослщжень
зъ зиповщ ними напрямами та з метою сшвпращ з шшими навчальними
зажладами та виробництвом в
1 нститут 1 створюються лаборатор1Г,
швчально-дослщш господарства, виробнич! структуры, вiддiли, службы й
:нпп структуры! шдроздши, д!яльшсть яких не заборонена законом.
Структуры! шдроздши ; 1нституту д!ють, у межах повноважень,
зизначених законодавством та вщповщними положениями, затвердженими
зплно закону.
1нститут мае право в установленому порядку та в межах законодавства
створювати iHHii шдроздши, д!яльн!сть яких не заборонена законодавством.
1.14. В основ! д1яльност1
1нституту загальнолюдськ! щниостц
насамперед, таю, як гумашзм, академ!чна свобода, корпоративне
партнерство.
1.15. Освггнш процес в 1нститут1 вшьний вщ втручання пол1тичних
парттй, громадських, релшшних оргашзацш. Примусове залучення o c i6 , яю
навчаються, до участ1 в пол!тичних акщях i релшшних заходах шд час
навчально-виховного процесу забороняеться. Належн1сть особи до будь-яко!'
пол!тичноГ парти, громадсько’!, рел!пйно 1 орган!зацн, що д ш ть в!дпов!дно до
KoHCTHTyuii УкраТни, не с перешкодою для ГУучаст1 в освггньому n p o p e c i.
1.16. В Положены! про Глух1вський коледж Сумського нащонального
аграрного ушверситету передбачаються пункти про сумюну д!яльн!сть
Гл>-х!вського коледжу Сумського нащонального аграрного ущверситету та
1нституту в частин! п!дготовки фах!вщв р1зних piBHie квал!ф!кац!У, а також
сумюне використання матер!ально'У базы, оргашзащ'У ф1нансово господарсько'У, виховно'У та шших форм д!яльност1.
1.17. Вщповщно до Закону УкраУни «Про вищу освНу» навчальний
заклад зд1йснюе шдготовку фах!вц1в на основ! отриманих лщензш.
1.18. Прийом на навчання до навчального закладу зд1йснюеться на
конкурснш основ! в!дпов1дно до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних заклад!в УкраУни, затверджених наказом Мшютерства осв1ти i
науки УкраУни. Поза конкурсом
особи зараховуються у випадках,
передбачених законом. Вщповщальшсть за забезпечення об’ективност! та
в!дкритост! прийому до навчального закладу несе директор навчального
закладу.
2. КОНЦЕПЦ1Я OCBITHbOI Д1ЯЛЫЮСТ1
2.1.0св1тня д!ялыпсть
1нституту грунтуеться на концептуальных
засадах НащональноУ доктрины розвитку освНи, Закону УкраУни «Про
oceiTy», Закону УкраУни «Про вищу освпу», м!жнародно-правових акт1в.
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Оргашзащя освИнього процесу в 1нститут1 визначаеться цим
Положениям, Положениям про оргашзащю осв1тнього процесу, Правилами
ssyipiiHHboro розпорядку 1нституту, наказами директора та шшими
зормативно-правовими актами.
2.2. Цшями осв1тньо1 д1яльносг1 1нституту е: забезпечення умов
aceoiHHoro розвитку oci6, яю навчаються в 1нститутц необхщних для
зл о б у т т я ними вигцоУ осв1ти, формування в них високих моральних якостей,
патрютизму, суспшьно'У свщомостц надання послуг i3 пщготовки
засококвал1ф1кованих фах1вщв для потреб украУнськоУ держави, у тому числ1
й шдприемницьких структур.
2.3. Принципи ocBiTHboi д1яльност11нституту:
2.3.1. Вщповщшсть вищо 1 осв1ти потребам особи, суспшьства,
держави;
2.3.2.1нтегращя в европейський освш ий прост1р;
2.3.3. Створення умов для особистюного розвитку i творчо '1
самореал1зацп людини;
2.3.4. Формування нащональних i загальнолюдських цшностей;
2.3.5. 1нновацшшсть та ор1ентац1я на шновацшш технологй';
2.3.6. Створення р1вних можливостей для молод1 в здобута яюсно'!
осв1ти;
2.3.7. У провадження в освггнш процес нових, прогресивних концепц!й
сучасних педагог1чних технолог1й, науково-методичних досягнень;
2.3.8. У провадження
методики
безперервност1 осв1ти, надання
можливост1 пост1йного поглиблення загальноосв 1тньо 1 та фаховоУ п1дготовки
й переп1дготовки;
2.3.9. Функцюнування й подальший розвиток багатоукладност1 й
sapiaHTHOCTi o c b i t h , що передбачае створення можливостей для широкого
вибору форм i зм1сту o c b i t h ;
2.3.10. 1нтегращ1 осв1ти й науки шляхом активного використання
н а у к о в и х дослщжень i метод1в 1нновац1йного характеру в осв1тньовиховному npopeci;
2.3.11. У провадження демократичних метод1в у Bci сфери д1яльностц
2.3.12. Забезпечення сощального захисту oci6, що навчаються, та
викладач1в.
2.4. Цшьов1 програми осв1тньо1 д1яльност11нституту:
2.4.1. Виконання Нац1онально1 доктрини розвитку освгги УкраУни при
переход! суспшьства вщ !ндустр1альних технолопй до шформацшного
с>сп!льства, суспшьства знань;
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2.4.2. Забезпечення можливост громадян здобувати вищу освггу
zporxroM усього життя;
2.4.3. Задоволення потреб працюючих фах1вщв у постшному
—двнщенш свое! квал!ф!кацп;
2.4.4. Вироблення у фах!вщв можливост! швидко'! адаптацп до
змшюваних умов еконохпчного та сощального розвитку;
2.4.5. Надання можливост! горизонтально! (виб1р програм та
спешальностей шдготовки) та вертикально! (виб1р послщовносН вивчення та
скдадання юпштв i3 навчальних куршв) мобшьност! студештв у визначенш
шдивиуальних траекторш та зм!сту навчання;
2.4.6. Створення умов для розвитку творчих зд1бностей людини в
атмосфер! творчого пошуку;
2.4.7. Забезпечення
функцюнування
шституту
у
формат!
«екожишчнють - ефективн!сть - результатившсть».
2.5. Завдання:
2.5.1. Розроблення шститутських навчальних план!в i програм з
урахуванням м!жнародних стандарт!в i рекомендащй державних орган!в
управлшня у сфер! освИи;
2.5.2. Упровадження гнучких о с в т п х програм, навчальних план!в та
шформацшних технолопй навчання, створення й вщкриття нових напрям!в i
специальностей для п!дготовки фах1вц!в;
2.5.3. Удосконалення оргашзацп та змюту осв!тнього процесу з метою
забезпечення европейських стандарНв у збереженш культурних традиц!й
Укра'ши;
2.5.4. Побудова осв!тнього процесу на принципах гнучкостц
адаптивност!, економ!чно!‘ ефективност! та !нновац!йност! практично!
пгдготовки з opieH Tanieio на споживач!в o c B i r a i x послуг;
2.5.5. Забезпечення процесу навчання нов!тшм лабораторним
обладнанням i матер!алами, штегращя вищо! осв1ти i наукових дослщжень;
2.5.6. Участь у розробленн! та впровадженш державних стандарт!в
ocBiTii нового поколшня, нацюнально! системи квал!ф!кацш, шформатизацп
та комп'ютеризац!'! навчально-виховного процесу;
2.5.7. Сшвпраця 1нституту з навчальними закладами р!зних р!вн!в,
науковими установами та шдприемствами, зокрема, шляхом створення
навчально-науково-виробничих комплекс!в;
2.5.8. Участь 1нституту в програмах академ!чно! мобшьност!;
2.5.9. Здшснення планом!рно'! профес!йно-ор!ентацшно 1 роботи з
обдарованою молоддю, залучення талановитих вступник!в шляхом

проведения олш ш ад i конкурст, створення регюнальних ц ен трт шдготовки
aoiTypieHTiB в У крапп та за ГУмежами, шших форм довуз1всько1 шдготовки;
2.5.10. Розвиток матер1ально-техшчно1 бази 1нституту;
2.5.11. Розроблення сучасних технологШ оц1нювання зд1бностей
aoiTypieHTiB i студешпв за допомогою об'ективних психолого-педагопчних
метод1в i комн'ютерного анал1зу;
2.5.12. Забезпечення вшьного багатоканального доступу до свггових
ocBiTHix i наукових pecypciB через мережу 1нтернет в ycix прим1щеннях
1нституту;
2.5.13. 1ндивщуал1защя та диференщащя навчання обдаровано'У молодц
2.5.14. Створення умов для здобуття яюсноУ освгги особами з
особливими освшн1ми потребами, д1тьми-сиротами та дггьми, позбавленими
батьк1вського п1клування;
2.5.15. Упровадження в освггнш процес та в д1ялыпсть б!блютеки
сучасних шформацшних i комп'ютерних технологш, створення з щею метою
лабораторш для шдготовки та збереження електронних курс1в;
2.5.16. Активне залучення до освггнього процесу й науководослщницькоУ роботи вчених НащональноУ академ1У наук УкраУни та шших
галузевих академ1й, виробничниюв, провщних фах1вщв оргашзацш та
установ;
2.5.17. Створення
умов
для
шдвищення
ефективнога
працевлаштування випускниюв, систематичне проведения мон1торингу
працевлаштування випускник1в, забезпечення зворотного зв'язку з
роботодавцями, оргашзащя д!яльност1 громадських об’еднань випускниюв
1нституту;
2.5.18. Створення ефективноУ системы перепщготовки науковопедагопчних кадр1в, Ух професшного удосконалення.
2.6. Засоби реал1защ'У цшей програми:
2.6.1. Постшне оновлення програм пщготовки i змюту освгги.
2.6.2. Упровадження стандарте вигцоУ освши для кожного освлнього
piBHfl в межах спещальностей, визначених Национальною рамкою
квал1фшацш.
2.6.3. Забезпечення доступу до здобуття вищо'У осв1ти ycix верств
населения.
2.6.4. Удосконалення форм прийому на навчання за
шдготовки бакалавр1в на 6a3i молодшого спещалюта.
2.6.5. Шдвищення якосН р1вня ocBiTHix послуг за рахунок:

програмою
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- постшного удосконалення (вщповщно до сучасних умов розвитку
зжукн i o c b it h ) навчальних плашв i програм, освггнього процесу та метод1в
вж гролю знань;
- шдвигцення квал1ф1кащУ педагопчних i науково-педагопчних
щишвниюв 1нституту;
- застосування сучасних технолопй i методик оргашзащУ освггнього
процесу, насамперед шформацшних технолопй;
- упровадження модершзацшного шдходу до технолопй навчання,
реал1защУ дистанцшного навчання, шдвигцення комп'ютерно’Уграмотносп та
програмного забезпечення, удосконалення 1нтернет i мультимедшних
pecypciB;
- шдивщуал1защУ навчання, спрямовано1 на врахування iHTepeciB i
BceoinHoro розвитку кожного фах1вця в1дпов!дно до характеру його можливо1
майбутньоУ д1яльност1.
3. ПОВНОВАЖЕННЯ MIHICTEPCTBA OCBITH I НАУКИ УКРА1НИ
3.1. 1нститут е вищим навчальним закладом державно!’ форми
власност!, пщпорядковуеться М1н1стерству освгги i науки УкраУни, як
Уповноваженому органу.
3.2. М1н1стерство o c b it h i науки УкраУни, в межах його компетенщУ:
- проводить атестащю науково-педагопчних пращвниюв гцодо
присвоения Ум вчених звань;
- видае лщензй’ на освпню д1яльн1сть на п1дстав1 позитивного
експертного висновку Нацюнального агентства i3 забезпечення якосп вищо'У
осв1ти;
- формуе пропозищ'У i розм1гцуе державне замовлення на п1дготовку
фах1вц1в з вигцою осв1тою у порядку, встановленому законодавством;
- сприяе працевлаштуванню випускник1в 1нституту;
- забезпечуе функц1онування СдиноУ державно!’ електронно’У бази з
питань освпи;
- забезпечуе ф1нансування 1нституту вщповщно до встановлених
норматив1в та напрям1в д1яльност1;
- зд1йснюе контроль за фшансово-господарською д1яльн1стю,
ефективним використанням майна, переданого 1нституту в оперативне
управлшня вщповщно до законодавства;
- здшснюе iH uii повноваження, передбачен1 законодавством УкраУни
шодо управлшня 1нститутом.
4. ПОВНОВАЖЕННЯ СУМСЬКОГО НАЦЮ НАЛЬНОГО
АГТАРНОГО УН1ВЕРСИТЕТУ
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4.1. Сумський нащональний аграрний университет як багатогалузевий
заклад вищо'Г освгги, у пщпорядкуванш якого знаходиться навчальний заклад:
1) затверджуе Положения навчального закладу та за поданням вищого
колепального органу громадського самоврядування навчального закладу
вносить до нього змши або затверджуе нову редакщю;
2) укладае в м1сячний строю контракт з директором навчального закладу,
обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом Укра'ши «Про
вищу освггу»;
3) достроково розривае контракт 13 директором навчального закладу з
шдстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення Положения
навчального закладу та умов контракту;
4) зд1йснюе контроль за фшансово-господарською д1яльшстю навчального
закладу;
5) здшснюе контроль за дотриманням Положения навчального закладу;
5. ОБСЯГ ЦИВ1ЛБН01 П РАВОЗДАТНОСТ1
5.1. Цив1льна правоздатн1сть 1нституту виникае з моменту його
державно! реестраци i складаеться з його прав та обов'язюв.
5.2. 1нститут мае право:
5.2.1. Визначати змют навчання вщповщно до вимог Державних
стандарДв осв1ти. Розробляти та реал1зовувати о с в т п (науков1) програми в
межах лщензованих напрям1в i спец1альностей.
5.2.2. Самост1йно визначати форми навчання та форми оргашзацп
освггнього процесу.
5.2.3.
Обирати
типи
програм
шдготовки,
що
передбачеш
\Пжнародною стандартною класифшащею освгги.
5.2.4. Направляти вгльш кошти спец1ального фонду на розвиток
сошально'1 1нфраструктури 1нституту.
5.2.5. Приймати на роботу педагопчних, науково-педагопчних та
наукових прац1вник1в, а також шших пращвниюв на посади, передбачен1
пггатним розписом 1нсти гуту.
5.2.6. Формувати та затверджувати в установленому порядку власний
штатний розпис.
5.2.7. Надавали додатков1 освДш та шш1 послуги вщповщно до
законодавства.
5.2.8.Самост1йно розпоряджатися доходами та шшими надходженнями,
одержаними вщ надання дозволених нормативними документами платних
доелуг, зокрема, використовувати ix для забезпечення навчально! i науково!-
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гоботи, придбання майна та його використання на пщстав! договор1в, а
тзко ж фшансового забезпечення шших вид 1в статутно 1 д1яльностг
5.2.9. Самостшно розробляти та запроваджувати власш программ
o c B iT H b o i', науково'!, науково-техшчно! та шноващйноУ д1яльность
5.2.10. Самост1йно запроваджувати спещал1зацп, визначати Vx зм1ст i
программ навчальних дисцишнн.
5.2.11. Присуджуватм ступеш вигцоТ осв1ти здобувачам, яю вщповщно до
законодавства ycniinH O пройшли процедуру атестацЙ п1сля завершения
зщповщного р1вня навчання.
5.2.12. Утворювати, реорган1зовувати та лшвщовувати c b o i структурн1
пороздши.
5.2.13. Провадити видавничу д1яльн1сть, зокрема видавати пщручники,
навчальн1 пос1бники й науков1 npaqi, а також розвивати власну пол1граф1чну
базу.
5.2.14. Запроваджувати власну символшу й атрибутику.
5.2.15. Встановлювати власш форми морального та матер1ального
заохочення учасниюв осв!тнього процесу та шших прац1вниюв 1нституту.
5.2.16. Звертатися з Ы щ ативою до орган1в, що здшснюють управл1ння
у сфер1 вищо 1 осв1ти, про внесения зм1н до чинних або розроблення нових
нормативно-правових акт1в у сфер1 вищо'1 осв1ти, а також брати участь у
робот1 над такими проектами.
5.2.17. Провадити фшансово-господарську й iHmy д1яльн1сть вщповщно
до чинного законодавства й цього Положения.
5.2.18. Вщкривати поточш й депозитш рахунки в установах державних
банюв.
5.2.19. Розвивати власну сощально-побутову базу, мережу спортивних i
к> льтурних заклад1в.
5.2.20. Зд1йснювати капггальне буд1вництво за рахунок кошт1в
загального та спец1ального фонд1в бюджету, реконструкщю, капНальний i
поточний ремонт основних фонд1в, буд1вель i споруд 1нституту на п1дстав1
\тод п1дряду або господарським способом.
5.2.21. Спрямовувати кошти на ремонт або благоустрш сощальновобутових об'ект1в 1нституту, а також на соц1альну пщтримку науковозелагопчних, педагопчних та 1нших категор1й пращвниюв 1нституту й oci6,
13d навчаються в 1нститутг
5.2.22. Використовувати кошти бюджету, а також додатков1 джерела
оёнансування, не заборонен! законодавством, на оплату пращ та матер1альне
спнмулювання пращвник1в 1нституту.
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5.2.23. Надавати ф1зичним i юридичним особам платш послуги в галуз1
вищоУ осв 1ти та пов'язаних з нею шших галузях д1яльност1 за умови
усшшного здшснення освпньоУ д1яльностг
5.2.24. Визначати норми часу навчальноУ та шшоУ роботи педагопчних
i науково-педагопчних пращвниюв;
5.2.25. Здшснювати перерозподш: норматив1в чисельносп oci6, як!
навчаються, на одну посаду науково-педагопчного пращвника за
спещальностями одшеУ галуз1 знань з урахуванням результапв науковоУ
д1яльност 1 пращвниюв; державного замовлення м1ж спещальностями в
межах галуз1 знань в обсяз1 не бшьш як 5 вщсотюв загального обсягу
державного замовлення нацюнального вищого навчального закладу з
сбов'язковим !нформуванням центрального органу виконавчоУ влади, до
сфери управл1ння якого належить вищий навчальний заклад; лщензованого
обсягу прийому за спец1альностями у межах вщповщно'У галуз! знань;
5.2.26. Здшснювати iH uii права, як1 не суперечать чинному
законодавству.
5 .3 .1нститут зобов'язаний:
5.3.1. Дотримуватися у свош д1яльност1 вимог Конституци УкраУни,
закошв УкраУни «Про осв1ту», «Про вигцу освпу», «Про наукову i науковотехн1чну д1яльн1сть», 1нших законодавчих акпв, а також цього Положения.
5.3.2. Вживати заходи, у тому числ 1 шляхом запровадження
виповщних нов1тн1х технолопй, щодо запобшання й виявлення академ1чного
m a r i a T y в наукових працях наукових, науково-педагопчних, педагопчних,
шших пращвниюв i здобувач!в вищоУ осв!ти та притягнення винних oci6 до
дисципл1нарно'У вщповщальностт
5.3.3. Створювати необх1дн1 умови для здобуття вищоУ осв!ти особами з
особливими потребами.
5.3.4. Оприлюднювати на офщшному веб-сайп, на 1нформац1йних
стендах та в будь-який шший загальнодоступний cnoci6 1 нформац 1ю про
реал1зац1Ю своУх прав i виконання зобов'язань.
5.4. Права та обов'язки пращвниюв 1нституту (науково-педагопчних,
педагопчних,
наукових
пращвниюв;
навчально-догалшжного,
адмшютративно - управл1нського, обслуговуючого персоналу) та oci6, як1
злобувають вищу освпу в 1нститут1, визначен1 вщповщно до законодавчих i
нормативних акпв i3 питань вищоУ осв1ти, а також цим Положениям,
жолективним договором, положениями про структуры шдроздши,
посадовими 1нструкц 1ями.

f
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5.5. Пращвники Iнституту мають право:
5.5.1. Обирати й бути обраними членами вченоУ ради 1нституту, вчених
рад факультеНв, шших ш дроздш в або входити до Ух складу за в1дпов1дними
посадами.
5.5.2. Брати участь в обговорены! i розв'язанн1 Bcix найважлив!ших
шггань д1яльност11нституту. :
5.5.3. Одержувати в межах здшснення права на шформащю
нормативы!, шформацшш й iH u ii документа, яю розробляють чи
знкористовують у д!яльност! 1нституту.
5.5.4. Безоплатно користуватися навчальними, науковими та шшими
прим!щеннями й обладнанням 1нституту для зд!йснення освггньо-виховноУ та
науково-дослщницькоУ робота.
5.5.6. Створювати в Гнститут! профес!йну сп!лку та бути и членами.
5.5.7. Виконувати роботу на умовах штатного сум!сництва або
сумщення чи погодинно'У оплати пращ, одержувати 3apo6iray плату за
виконання обов'язк!в тимчасово вщсутшх прац!вник!в.
5.5.8. Обирати методи й засоби навчального процесу, що найбшып
повно вщповщають шдивщуальним можливостям кожного студента та
передбачають розвиток його творчоУ шодативи та самост!йност!.
5.5.9. Претендувати на державы! нагороди й почесш звання держави,
BuoMni вщзнаки MiHicrepcTBa освНи i науки УкраУни, мюцевих оргашв
влади,1нституту.
5.5.10. ГБдвищувати квал!ф1кащю та проходити стажування не рщше
н1ж один раз на п'ять роклв i3 збереженням середньо'У зароб!тноУ плати.
5.6. Пращвники 1нституту зобов'язанк
5.6.1. Працювати чесно, сумл1нно, дисцишпновано, добросов1сно i
творчо виконувати сво'У посадов! обов'язки.
5.6.2. Дотримуватися законодавства про працю УкраУни, цього
Положения, Правил внутрш нього розпорядку 1нституту.
5.6.3. Своечасно i профес!йно виконувати накази й розпорядження
лиректора
або
безпосереднього
кер!вника,
р!шення
загальних
збор!в(конференц!У) трудового колективу, вченоУ ради 1нституту, вченоУ
ради структурного пщроздшу.
5.6.4. Дбати про змщнення авторитету 1нституту.
5.6.5. Забезпечувати високий р!вень п!дготовки та перепщготовки
oaxiBuiB i проведения науково-дослщницьких po6iT.
5.6.6. П1клуватися про професшний, культурный i творчий розвиток
студентства.
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5.6.7. Постшно шдвищувати професшний р1вень, науково-педагопчну
майстершсть, загальну культуру, дотримуватися правил професшнсй' етики.
5.6.8. Дбайливо ставитися до матер1альних цшностей, до використання
матер 1ально-техшчно 1 бази 1нституту, дотримуватися режиму економп, норм
саштарного стану та протипожежноТ безпеки.
5.6.9. Дотримуватися шщих вимог законодавства Укра'ши.
5.7. Особи, як! навчаються в 1нститутд мають право:
5.7.1. Обирати й бути обраними до оргашв самоврядування студент1в
1нституту.
5.7.2. Бути обраними до вчено'! ради 1нституту та вищого колепального
органу 1нституту вщ орган1в студентського самоврядування в1дпов1дно до
чинного законодавства.
5.7.3. Одержувати на догов1рнш o c h o b i o c b It h I послуги понад обсяг,
встановлений навчальним планом п1дготовки з напряму (спещальностф, за
шдивщуальним планом.
5.7.5. Отримувати матер1альну допомогу в порядку визначеному
чинним законодавством Укра'ши та Колективним договором м1ж
адмшютращею 1нституту та його трудовим колективом.
5.7.6. Створювати благодшш фонди для потреб студешлв.
5.7.7. На академ1чну в1дпустку, повторне навчання, поновлення,
переведения до шшого вищого закладу осв!ти в порядку, передбаченому
чинним законодавством.
5.7.8. Користуватися сощальними пшьгами зпдно з чинним
законодавством.
5.8. Особи, яю навчаються в 1нститут1, зобов'язан1:
5.8.1. Дотримуватися закон1в Укра'ши, цього Положения, Правил
знутр1шнього розпорядку 1нституту, моральних та етичних норм.
5.8.2. Виконувати навчальний план у визначеш строки та в1дпов1дно
до встановлених графш в.
5.8.3. Вщв1дувати заняття, виконувати освИньо-професшну програму.
5.8.4.
Вчасно шформувати адм1н1страц1ю
щодо неможливост1 з
поважних причин вщвщувати заняття, складати (перескладати) зал1ки та
кпити, виконувати шдивщуальш завдання тощо.
5.9. Особи, як1 навчаються в 1нститут1, можуть бути вщраховаш з
1нституту:
5.9.1. На шдстав1 завершения навчання за вщповщною освНньою
«науковою) програмою;
5.9.2. За власним бажанням;
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5.9.3. П ри переведены! до Иншого навчального закладу;
5.9.4. За невиконання навчального плану;
5.9.5. За поруш ення умов договору (контракту), укладеного мИж
Институтом та особою , яка навчаеться, або фИзичною (ю ридичною )
особою, яка оплачуе таке навчання;
5.9.6. В ш ш их вигтадках, передбачених законом.

6. УПРАВЛШНЯ 1НСТИТУТОМ,
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА
6.1. Безпосередне управлш ня дИяльнИстю в навчальному заклад1
здИйснюе директор. П рава, о б о в’язки та вИдповИдальнИсть

директора

визначаю ться законодавством i цим П олож ениям.
6.2. Кер1вник е представником навчального закладу у вИдносинах
з

державными

органами,

органами

м1сцевого

самоврядування,

ю ридичними та ф1зичними особами i дИе з дов1рен1стю в межах
повноважень, передбачених цим П оложениям.
6.3.

Д иректор в межах наданих йому повноваж ень ректором

Сумського национального аграрного унИверситету самостИйно :
- органИзовуе дИяльнИсть навчального закладу;
-

вирИшуе питания фИнансово-господарськоТ д1яльност1

навчального

закладу, затвердж уе його структуру i штатный розпис;
- видае накази i розпорядж ення, дае о б о в’язков1 для виконання всИма
учасниками

освИтнього

процесу

i

навчального закладу доручення;
вИдповИдае за результаты дИяльностИ

структурными

пИдроздИлами

навчального закладу перед

Сумським нац1ональним аграрным университетом;
- е розпорядником майна i коштИв;
- забезпечуе

виконання

финансового

плану

(кош торису),

укладае

договори;
- призначае на посаду та звИльняе з посади працИвникИв;
- забезпечуе охорону працИ, дотримання законности та порядку;
- визначае функцИональнИ об ов’язки працИвникИв;
- формуе контингент осИб, якИ навчаю ться у навчальному закладИ;
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- вщ раховуе з навчального закладу та поновлю е на навчання в ньому
здобувач1в вищ о '1 осв!ти за погодженням з органами студентського
самоврядування та первинними проф спш ковими оргаш защ ям и oci6, як!
навчаються (якщ о дана особа е членом проф спш ки);
забезпечуе оргаш защ ю та здш снення контролю за виконанням
навчальних плаш в i програм навчальних дисциплш ;
контролю е

#

дотримання

вшма

ш дроздш ам и

ш татно-ф ш ансово '1

дисциплш и;
-

здш сню е

контроль

за

яю стю

роботи

п едагопчн их,

науково-

недагопчних, наукових та ш ш их пращ внию в;
- забезпечуе створення умов для здш снення д!евого та вщ критого
громадського контролю за д!яльш стю навчального закладу;
- сприяе та створю е умови для д!яльност1 оргаш в студентського
самоврядування,

оргаш зацш

проф спш ок

прац1вник!в

вищ ого

навчального закладу i студент1в, гром адських оргаш зацш , яю д1ють у
навчальному заклад!;

I-

сприяе форм уванню здорового способу ж иття у здобувач!в вищ о '1

I осв1ти,

зм1цненню спортивно-оздоровчо '1 бази

начального закладу,

I створюе належ ш умови для занять масовим спортом;
| - спш ьно з виборними органами первинних орган1зац!й профспш ок
пращ внию в
1 знщ ому

навчального закладу i студент!в подае для затвердження

колег!альному

органу

гром адського

самоврядування

| навчального закладу правила в н у тр ш н ьо го розпорядку та колективний
догов!р i ш сля затвердж ення п!дписуе ix.
6.4. Д иректор вщ повщ ае за провадж ення

осв!тньоТ, науково'1,

j аауково-техн!чно 1 та !нновац!йно 1 д!яльност1 у навчальному заклад1, за
гезультати

ф !нансово-господарсько 1 д1яльност!,

стан

i збереж ення

нерухомого та iHmoro майна закладу.
6.5. Д иректор щ ороку зв1туе перед вигцим колепальн им органом

j громадського сам оврядування навчального закладу.
Кер!вник

зо б о в’язаний

оприлю дню вати

щор1чний

1д1яльнють на оф!ц!йному веб-сайт! навчального закладу.

зв!т

про

свою
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6.6.
Директор може делегувати частину сво'Ух повноважень своУм
заступникам i кер1вникам структурних пщроздипв.
6.7. Обрання,затвердження та звшьнення з
посади директора
здшснюеться згщно з умовами i процедурами, як! визначеш Законом
УкраУни «Про вищу освггу». Кандидат на посаду директора навчального
закладу повинен вгпьно волости державною мовою, мати вчене звання та
науковий стушнь i стаж робота на посадах науково-педагопчних пращвниюв
не менш як 10 роюв. Кандидат на посаду директора навчального закладу мае
бути громадянином УкраУни. Одна i та сама особа не може бути директором
навчального закладу бшыне шж два строки. Конкурс на зам 1щення посади
директора навчального закладу оголошуеться не шзшше шж за два мюящ до
заюнчення строку контракту особи, яка займае цю посаду. У pa3i
дострокового припинення повноважень директора навчального закладу
конкурс оголошуеться протягом тижня з дня утворення вакансй'. Протягом
двох мюящв з дня оголошення конкурсу на посаду директора навчального
закладу приймаються пропозицй' щодо претенденпв на посаду директора
навчального закладу i протягом 10 дшв з дня завершения термшу подання
в1дпов1дних
пропозицш
вносяться
кандидатури
претенденпв,
як1
вщповщають вимогам Закону УкраУни « Про вищу освггу», до навчального
закладу для голосування.
Директор обираеться шляхом таемного голосування строком на п ’ять роюв у
порядку, передбаченому Законом «Про вищу освггу», i цим Положениям.
Брати участь у виборах директора мають право:
кожен науковий, науково-педагопчний
пращвник навчального закладу;

та

педагопчний

штатний

представники з числа шших штатних прац1вник1в, як1 обираються
вщповщними прац1вниками шляхом прямих таемних вибор1в;
виборн1 представники з числа студешзв, як1 обираються студентами
шляхом прямих таемних вибор1в.
При цьому загальна к1льк1сть (повний склад) наукових, науково-педагопчних
i педагопчних прац1вниюв навчального закладу повинна становити не
менше 75 вщсотюв загальноУ к1лькост1 oci6, яю мають право брати участь у
виборах; юльюсть виборних представниюв з числа шших пращвниюв
навчального закладу - до 10 вщсотюв, а юльюсть виборних представниюв з
числа студеттв - не менше 15 вщсотюв oci6, яю мають право брати участь у
виборах.
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Вибори вважаються такими, що вщбулися, якщо участь у них взяли бшыпе
50 вщсотюв загально!' юлькосп oci6, яю мають право брати участь у виборах,
кожен з яких мае один голос i голосуе особисто.
3 особою (кандидатурою), яка набрала бшьше 50 вщсотюв голошв oci6, я и
мають право брати участь у виборах, укладаеться контракт строком на п’ять
роюв не пгзшше одного мюяця з дня и обрання. Директор навчального
закладу може бути звшьнений з посади у зв’язку з прийняттям р1шення про
його
вщкликання
вищим
колепальним
органом
громадського
самоврядування, який його обрав на посаду з шдстав, визначених
законодавством про працю, за порушення Положения навчального закладу та
умов контракту. Подання про вщкликання директора може бути внесено до
колепального органу громадського самоврядування навчального закладу не
менш як половиною статутного складу вчено!' ради навчального закладу.
р 1шення про вщкликання директора навчального закладу приймаеться
бшышстю голошв за умови присутносп не менш як двох третин статутного
складу вищого колепального органу громадського самоврядування
навчального закладу. У такому випадку призначаеться виконувач обов’язюв
директора навчального закладу, але не бшын як на плеть мюящв.
6.8.
Вибори директора проводяться у вщповщност1 до ст. 42. Закону
УкраУни «Про вищу оевпу», з дотриманням таких принцишв:
вщкритостр
гласности
таемного та вшьного волевиявлення;
добровшьносп учасП у виборах;
демократичност1;
забезпечення piBHOCTi прав учасниюв вибор1в.
6.9. 3 особою на посаду директора, т е л я обрання на конкурент
основ) в установленому порядку, ректором Сумського нацюнального
зграрного ушверситету укладаеться трудовий контракт.
6.10. В 1нститут1 дтоть: вчена рада 1нституту, науково-методична
рада, вчеш ради факультет1в, консультативна рада, тощо.
Для виршюння поточних питань д1яльност1
навчального закладу
утворюються робоч1 органи - деканати, приймальна ком1с1я, адмшютративна
рада тощо. Положения про робоч1 та дорадч1 органи затверджуються вченою
радою навчального закладу .
6.11. Вчена рада е колепальним органом, який утворюеться строком на
п’ять роюв, склад якого затверджуеться наказом директора навчального

закладу протягом п’яти робочих дшв з дня заюнчення повноважень
попереднього складу вченсч ради.
6.12. Вчена рада навчального закладу :
- визначае стратепю i перспективн1 напрями розвитку освИньо!', науково'У та
шновацшно!' д1яльност1 навчального закладу;
- розробляе i подае вищому колепальному органу громадського
самоврядування проект Положения навчального закладу, а також рш ення
про внесения змш i доповнень до нього;
- ухвалюе ф1нансовий план i р1чний фшансовий звтг навчального закладу;
- визначае систему та затверджуе процедури внутрш нього забезпечення
якост1 вищо! осв1ти;
- ухвалюе р1шення про розм1щення власних надходжень у територ1альних
органах центрального органу виконавчо '1 влади у сфер1 казначейського
обслуговування бюджетних кошт1в, або в банювських установах;
- ухвалюе за поданням директора навчального закладу р1шення про
утворення, реоргашзащю та лжвщащю структурних пщроздЫв;
- обирае за конкурсом таемним голосуванням на посади декашв, завщувач1в
(начальниюв) кафедр, професор1в i доцент1в, директора б1бл1отеки;
- затверджуе освптп програми та навчальн1 плани для кожного р1вня вищо'У
освгги та спещальностц
- ухвалюе р1шення з питань оргашзацп освггнього процесу, визначае строки
навчання на вщповщних р1внях;
- затверджуе зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу
освггу, положения про процедуру i пщстави для його видач1 випускникам, а
також зразки, порядок виготовлення, процедуру i пщстави для видач1
випускникам спшьних i подв1йних диплом1в;
- ухвалюе o c h o b h I напрями проведения наукових дослщжень та 1нновац 1йно 1
д1яльностц
- оц1нюе науково-педагог1чну д1яльн1сть структурних пщ роздш в;
- присвоюе вчен1 звання професора, доцента та старшого дослщника i подае
в1дпов1дн1 р1шення на затвердження до атестацшноУ к о л е т центрального
органу виконавчо'У влади у сфер1 осв1ти i науки;
- приймае остаточш р1шення про визнання шоземних документ!в про вищу
осв1ту, науков 1 ступен1 та вчен1 звання пщ час прийняття на роботу
педагопчних, наукових. науково-педагопчних та 1нших пращвниюв, а також
пщ час зарахування вст\ пник1в на навчання;
- мае право вносите подання про вщкликання директора навчального закладу
з пщстав, передбачених законодавством, контрактом, яке розглядаеться

20

нищим колепальним органом громадського самоврядування навчального
закладу;
-розглядае mini питания д1яльност! навчального закладу.
6.13.
Вчену раду навчального закладу очолюе кер1вник, який обираеться
таемним голосуванням з числа члешв вчено! ради навчального закладу, яю
мають науковий стушнь та/або вчене (почесне) звання, на строк д1яльност1
вченоТ ради. До складу вчено! ради навчального закладу входять за посадами
директор навчального закладу, заступники кер1вника, кер1вники факультет!в ,
учений секретар, директор б!блютеки, головний бухгалтер, кер1вники орган!в
самоврядування та виборних оргашв первинних профспшкових оргашзацш
пращвниюв
навчального закладу, а також виборш представники, яю
представляють наукових, науково-педагопчних пращвниюв i обираються з
числа завщувач!в (начальниюв) кафедр, професор1в, доктор1в ф!лософ!'!,
доктор!в наук, виборш представники, яю представляють шших пращвниюв
навчального закладу i яю працюють у ньому на постшнш основ!, кер1вники
орган1в студентського самоврядування навчального закладу.
Вибори до складу вчено'! ради починаються за 30 календарних дшв до
заюнчення повноважень попереднього складу вчено'! ради.
6.14. За рш енням вчено! ради до и складу можуть входити також
представники оргашзацш роботодавщв. При цьому не менш як 75 вщсотюв
складу вчено! ради повинш становити науковц науково-педагопчш
пращвники навчального закладу i не менш як 10 вщсотюв - виборш
представники з числа студештв.
6.15. Виборш представники з числа пращвниюв навчального закладу
обираються вищим колепальним органом громадського самоврядування
навчального закладу за поданням структурних пщроздЫ в, у яких вони
працюють, а виборш представники з числа студештв обираються студентами
шляхом прямих таемних вибор1в.
6.16. Рш ення вчено! ради
навчального закладу вводяться в Д1Ю
наказами директора навчального закладу.
6.17. У
навчальному заклад! можуть бути утвореш вчеш ради
структурних пщроздипв, повноваження яких визначаються вченою радою
навчального закладу. Вчена рада навчального закладу може делегувати
частину c b o 'i'x повноважень вченим радам структурних пщ роздшв.
6.18. Кер1вництво факультетом здшснюе декан, який не може
перебувати на цш посад! бшьш як два строки.
6.19. Декан факультету повинен мати науковий стушнь та/або вчене
(почесне) звання вщповщно до профюю факультету .
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6.20. Декан факультету обираеться вченою радою навчального закладу
строком на п ’ять роюв з урахуванням пропозицш факультету. Директор
навчального закладу укладае з деканом факультету контракт. Директор
навчального закладу призначае декана факультету строком на п’ять роюв.
Декан факультету здшснюе c b o i повноваження на постшнш основт
6.21. Декан факультету може бути звшьнений з посади директором
навчального закладу за поданням вчено'! ради навчального закладу або
органу громадського самоврядування факультету з шдстав, визначених
законодавством про працю, за порушення Положения навчального закладу,
умов контракту. Пропозищя про звшьнення декана факультету вноситься до
органу громадського самоврядування факультету не менш як половиною
голосл в статутного складу вчено!' ради факультету. Пропозищя про
звшьнення декана факультету приймаеться не менш як двома третинами
гол ос i в статутного складу органу громадського самоврядування факультету.
6.22. Директор навчального закладу, в якому утворено новий
факультет, призначае виконувача обов’язюв декана цього факультету на
строк до проведения вибор1в декана факультету, але не бшып як на три
УНСЯЩ.

6.23. Декан факультету може делегувати частину своТх повноважень
заступникам. Повноваження декана факультету
визначаеться
положениям про факультет, яке затверджуеться вченою радою навчального
закладу.
6.24. Декан
факультету видае розпорядження щодо д1яльност1
вшповщного факультету, яю е обов’язковими для виконання вшма
учасниками освггнього процесу факультету i можуть бути скасоваш
директором навчального закладу, якщо вони суперечать законодавству,
цьому Положению чи завдають шкоди штересам навчального закладу.
6.25. Кер1вництво кафедрою здшснюе завщувач кафедри, який не
може перебувати на посад1 бшын як два строки.
6.26. Кер 1вник кафедри повинен мати науковий стушнь та/або вчене
(почесне) звання вщповщно до профшю кафедри. Кер1вник кафедри
обираеться за конкурсом таемним голосуванням вченою радою навчального
закладу строком на п’ять роюв з урахуванням пропозицш трудового
колективу факультету та кафедри. Директор навчального закладу укладае з
кер1вником кафедри контракт.
6.27. Кер1вник кафедри забезпечуе оргашзащю освДнього процесу,
виконання навчальних плашв i програм навчальних дисциплш, здшснюе
c b o im
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контроль за яюстю викладання навчальних дисциплш, навчальнометодичною та науковою д1яльнютю викладач1в.
6.28. Для розгляду питань освНньо-виховноУ та науковоТ д1яльносД
структурного п!дрозд!лу створюють вчену раду. Вчена рада е колепальним
органом факультету 1нституту.
6.29. Вчену раду факультету очолюе и голова, обраний шляхом
таемного голосування на строк д1яльност1 вченоУ ради з числа члешв вченоУ
ради, яю мають науковий ступшь та/або вчене звання. До складу вченоТ ради
факультету входять за посадами декан факультету, заступники декана
факультету, завщувач! кафедр, кер1вники оргашв самоврядування
факультету, а також виборш представники, яю представляють наукових,
науково-педагопчних пращвниюв i обиранш з числа професор1в, доктор1в
наук, доценюв, виборш представники, яю представляють шших пращвниюв
факультету i яю працюють у ньому на постшнш o c h o b I , виборн!
представники
слухач1в, кер1вники виборних орган1в первинних
профсп1лкових оргашзацш студешпв, кер1вники орган1в студентського
самоврядування 1нституту в1дпов1дно до квот, визначених цим Положениям
i Положениям про вчену раду факультету. До складу вченоУ ради факультету
можуть також входити представники оргашзацш роботодавщв. При цьому не
менше н1ж 75 вщсотюв складу вчено 1 ради повинш становити науков1,
науково-педагопчн1 прац!вники 1нституту i не менше 10 вщсотюв - виборн1
представники з числа студешзв.
Вибори до складу вчено 1 ради факультету починаються
за 30
календарних дн1в до зак1нчення повноважень попереднього складу вчено'!
ради.
Персональний склад вчено '1 ради затверджуеться наказом директора
шституту за поданням декана факультету.
6.30. До компетенц 11 вченоУ ради факультету належать:
- визначення загальних напрям1в науковоУ д1яльност1 факультету;
-обрання на посади таемним голосуванням асистенДв, викладач1в,
старших викладач1в;
- внесения пропозицш до органу громадського самоврядування
факультету про звшьнення з посади декана;
-ухвалення навчальних програм i навчальних план1в з подалыним Ух
затвердженням вченою радою 1нституту;
- вир1шення питань орган1зац1У навчально-виховного процесу
на
факультет!;
- ухвалення фшансових план!в i зв!т1в факультету;
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- розгляд i затвердження р1чних i перспективних плашв роботи
факультету та заслуховування й оцшка звпу декана про !х виконання;
- розгляд питань щодо оргашзацп й виконання наукових плашв кафедр
i окремих викладач1в;
- перюдичний розгляд з в т в про навчально-виховну роботу кафедр
факультету;
- розгляд питань про створення та розвиток навчально-виробничих баз
фахово! шдготовки здобувач1в вигцо! освгги;
-розгляд питань i внесения пропозицш вченш рад1 1нституту щодо
змш у структур! факультету, створення, реоргашзаци та лшвщацп кафедр,
надання пропозицш щодо структури факультету та його наукових i
навчально-наукових пщ роздш в;
- рекомендащя науково-дослщницьких робгг до включения у
тематичний план науково-дослщницько! роботи 1нституту;
- рекомендащя проекпв науково-дослщних роб1т для учасп в
конкурсах р1зних р1вн1в;
- подання пропозицш щодо кандидатур до вступу в асшрантуру та
токторантуру;
- розгляд рекомендацш щодо кандидатур на одержания !менних
стипенд!й, прем1й, нагород р1зного р1вня;
- розгляд шших питань, що не суперечать цьому Положению.
6.31. Р1шення вчено'! факультету вводяться в дно розпорядженням
декана факультету. Р1шення вчено'! ради факультету може бути скасовано
вченою радою 1нституту.
6.32. Науково-методична рада е дорадчим органом, який здшснюе
мон1торинг, анал1з, координац1ю, планування навчально-методично! роботи
та розробляе рекомендацй щодо и вдосконалення з метою пщвищення р1вня
якост1 осв1ти.
6.33. Науково-методичну раду 1нституту очолюе п голова - заступник
директора з навчально'! роботи. До складу ради входять начальник
навчально-методичного вщдшу та виборн1 представники з числа науковопедагопчних пращвниюв вщ кожного факультету. Персональний склад
науково-методично! ради затверджуе директор.
6.34. Завданнями науково-методично'! ради е:
- розроблення рекомендацш щодо 1мплементащ! передового досвщу
навчально-методично! роботи в освпню д1яльшсть навчально-наукових
факультет1в та кафедр 1нституту;
- координац1я науково-методично! роботи в навчально-наукових
факультетах; обговорення проекпв нових нормативних докуменпв, що
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мають регламентувати оргашзащю та змют навчально-методичного
забезпечення, шд готовка рекомендацш щодо Ухнього удосконалення;
- розгляд питань з шщ1ативи ректорату та вченоУ ради Ушверситету
щодо оргашзацшного, методичного р1вня навчального процесу та наукове
його забезпечення на конкретних кафедрах, факультетах i шдготовка
висновюв про Ухню вщповщшсть установленим вимогам;
- оцшювання доцшьносп внесения нових нормативних докуменпв,
що регламентують освггшй процес, на розгляд вченоУ ради 1нституту;
- розгляд M aTepiajiiB, пов'язаних 13 лщензуванням та акредитащею
напрям1в шд готовки, спещальностей та внесения вщповщних пропозицш на
розгляд вченоУ ради Гнституту;
- надання роз'яснень, тлумачень, консультацш щодо застосування
нормативних докуменпв з навчально-методично'У роботи;
- узагальнення, схвалення та поширення кращого досвщу оргашзацп'
навчально-методичноУ роботи факультет1в i кафедр 1нституту та досв1ду,
нагромадженого св!товими л1дерами надання ocBiTHix послуг;
- надання допомоги щодо запровадження в освтзьом у процес1
с^а с н и х шновац1йних технолопй, н о в т п х метод1в, форм i засоб1в навчання,
зокрема програмних продукт!в;
- удосконалення навчально-методичного забезпечення навчальних
днсцишпн;
- сприяння вдосконаленню педагог!чно'У майстерносп викладач!в;
- обговорення результапв внутрш нього мошторингу якост 1 осв1ти та
знесення пропозищй щодо УУпокращення;
- контроль за роботою науково-методичних KOMicifi факультепв.

6.35. ЗасУдання науково-методичноУ ради проводять перед засщаннями
вченоУ ради або за потребою. До обговорення питань можуть залучатися
науково-педагопчш прац 1вники, KOTpi не е членами науково-методичноУ
ради. Р1шення науково-методичноУ ради мають рекомендацшний характер.
6.36. Р1шення науково-методичноУ ради 1нституту вводять у д т накази
директора.
6.37. Порядок роботи науково-методичноУ ради регулюють вщповщне
положения, яке ухвалюе вчена рада 1нституту.
6.38. Консультативну раду 3i стратепчного планування та розвитку
1нституту створюють з метою сприяння розвитку 1нституту як центру вищоУ
осв1ти, науки i культури в p e r io H i, забезпечення його усшшного
функц1онування, реал1защУ у ньому державноУ пол1тики у галузях вищоУ
o c B i™ , науки i культури, залучення до розв'язання проблем, що постають
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перед ушверситетом, широко!' громадськост1, налагодження взаемодн з
органами державно! влади, мюцевого самоврядування, пщприемствами та
оргашзащями, навчальними та науковими закладами Украши та iHHinx
держав.
6.39. Консультативна рада здшснюе свою д1яльнють на громадських
засадах з застосуванням принцишв колепальносп та гласност1 у npopeci
ухвалення р1шень.
6.40. Склад консультативно! ради: голова, заступник голови, секретар та
члени ради.
6.41. Кшьюсний склад консультативно! ради визначений практичною
доцшьшстю та ефективнютю и роботи.
6.42. До складу консультативно! ради можуть належати як штатн1
пращвники, так i науковц1 та mini особи, яю не е штатними пращвниками
навчального закладу, але залучеш до розв'язання наукових та шших
суспшьно вагомих завдань 1нституту.
6.43. Персональний склад консультативно! ради затверджуе наказ
директора 1нституту.
6.44. Термш повноважень консультативно! ради становить три роки.
6.45. Внесения змш до персонального складу консультативно! ради
може бути здшснений за погодженням з головою консультативно! ради та
директором 1нституту.
6.46. Основними завданнями консультативно! ради е:
- визначення шлях1в перспективного розвитку 1нституту та сприяння
кер1вництву 1нституту в реал1зац1! державно! пол1тики у сфер1 осв1ти;
- вивчення вщповщностй р1вня навчання в
1нститут1 сучасним
вимогам до шдготовки фах1вщв;
- визначення пр1оритетних напрям1в фундаментальних та прикладних
наукових дослщжень в ун!верситет1, спрямованих на шновацшний розвиток
держави;
- громадський контроль за дотриманням норм науково! етики
сшвробггниками 1нституту;
- анал1з кадрового та матер1ального забезпечення в 1нститут1 та
пщготовка рекомендащй з них питань;
- анал1з кошторису 1нституту та розроблення рекомендац1й щодо
ефективного використання бюджетних кошт1в;
- пошук шлях1в розширення i вдосконалення м1жнародного
сп1вроб1тництва 1нститлту;
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- налагодження i вдосконалення взаемодп з органами державноУ
влади, мюцевого самоврядування, навчальними закладами та науковими
установами, шдприемствами, оргашзащями.
6.47.
Д1яльшсть консультативно! ради спрямована на:
- забезпечення участ 1 1нституту у реал1зацп важливих державних
програм;
- сприяння розвитку в 1нститут1 наукових шкш св1тового р1вня;
- шдтримання в 1нститут1 здорового морально-психолопчного
юпмату;
- вживання заход!в щодо змщнення матер 1ально-техшчно 1 бази
1нституту;
- шдтримку систем стимулювання високопрофесшно'У пращ в
1нститутц
- пошук додаткових джерел фшансування 1нституту.
6.48.
Консультативна рада мае право:
- надавати рекомендацп кер1вництву 1нституту з питань забезпечення
життед1яльност11нституту;
- делегувати члешв ради для участ 1 у засщаннях вченоТ ради
1нституту та вчених рад факультет1в;
- розглядати пропозищ 1 щодо удосконалення навчального процесу i
розширення перелшу спещальностей;
- сприяти поширенню европейського досвщу шдготовки фах1вщв в
1нститутц
- здшснювати громадський контроль за д!яльнютю кер1вниюв
в
1нстшулт та кер1вниюв структурних пщ роздш в 1нституту за дотриманням
вимог чинного законодавства i нормативно-правових акт1в з питань вищо'У
освгги;
- вносити директору 1нституту пропозищ'У щодо вдосконалення
д1яльност1 навчального закладу та вживання заход1в з лжвщащ'У виявлених
порушень.
Голова консультативно '1 ради:
- скликае консультативну раду i координуе и роботу;
- веде засщання консультативно! ради i затверджуе УУр1шення;
- визначае функцюнальш обов'язки заступника, секретаря та члешв
консультативно '1 ради;
- пропонуе консультативны рад1 проекта р1чних плашв роботи;
- представляе консультативну раду 1нституту в ycix органах та на ycix
нарадах i зборах без поручения.
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Оргашзацшною формою роботи консультативно!' ради е засщання,
юльюсть яких плануеться довшьно, але не менше одного разу на мюяць.
У pa3i вщсутносп з поважних причин голови консультативно'! ради и
засщання проводить заступник.
Рш ення консультативно'! ради приймають простою бшышстю голошв
тих и члешв, яю взяли участь у засщанш, оформляють протоколом, який
шдписуе голова засщання.
У хвален! консультативною радою рш ення в 5-денний строк доводять
офщшно до директора Гнституту для розгляду та вщповщного реагування.
Порядок роботи консультативно! ради регулюються вщповщним
положения, яке ухвалюе вчена рада 1нституту.
6.49. Прац!вники на посади заступниюв директора, головного бухгалтера
призначаються та звшьняються наказом ректора Ушверситету за поданням
директора 1нституту.
6.50. Трудовий колектив Гнституту складаеться з науково-педагопчних,
педагопчних та наукових пращвниюв, а також i3 шженерно-техшчного,
навчально-допом!жного,
навчально-виробничого
та
адмшютративногосподарського персоналу.
6.51. Замщ ення вакантних посад науково-педагопчних пращвниюв
здшснюеться за конкурсом та укладенням контракту.
6.52. Пщ час замщ ення вакантних посад науково-педагопчних
пращвниюв - завщувач!в кафедр, професор!в, доцешпв, старших викладач!в,
викладач!в, асистент 1в укладенню трудового договору (контракту) передуе
конкурсний Bifl6ip, порядок проведения якого затверджуеться вченою радою
шституту.
6.53. У окремих випадках, у раз1 неможливост! забезпечення осв!тнього
процесу наявними штатними прац!вниками, вакантн! посади науково-педагопчних
пращвниюв можуть зам 1щуватися за трудовим договором до проведения
конкурсного замщення цих посад у поточному навчальному рощ.

7. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
7.1. Вищим колепальним органом громадського самоврядування
Гнституту е загальш збори ( конференщя) трудового колективу, включно з
виборними представниками з числа студенпв.
7.2. У вищому колепальному орган! громадського самоврядування
повинш бути представлен! Bci категорп учасник!в осв!тнього процесу
навчального закладу. При цьому не менш як 75 вщсотюв складу члешв
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повинш становити науковц науково-педагопчш та педагопчш пращвники
навчального закладу, яю працюють у цьому заклад1 на постшнш основ1, i не
менш як 15 вщсотюв - виборш представники з числа студешпв
яю
обираються студентами шляхом прямих таемних вибор1в. Загальш збори
скликають не рщше одного разу на pix.
Загальн1 збори трудового колективу 1нституту
вважають
правочинними, якщо в них бере участь не менше двох третин учасниюв
7.3. Вищий колепальний орган громадського самоврядування:
1) погоджуе за поданням вченоУ ради навчального закладу Положения
навчального закладу чи змши (доповнення) до нього;
2) заслуховуе щороку звгг директора навчального закладу та ощнюе його
дшльнють;
3) обирае K O M ic iio з трудових cnopiB вщповщно до законодавства про працю;
4) розглядае за обгрунтованим поданням наглядовоУ або вченоТ ради
навчального закладу питания про дострокове припинення повноважень
директора навчального закладу;
5) затверджуе правила внутр1шнього розпорядку навчального закладу i
колективний догов1р;
6) розглядае iHmi питания д1яльност1 навчального закладу.

8. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
8.1.
В 1нститут1 та його структурних шдроздшах д1е студентське
самоврядування, яке е невщ'емною частиною громадського самоврядування
1нституту. Воно сприяе реал1зацй‘ студентською громадою своУх прав,
обов'язюв та 1н1ц1атив через прийняття р1шень та Ухнього впровадження за
допомогою власних pecypciB та сшвпращ з адм1н1стращею; сприяе
гармон1йному розвитку особистосю студента, формуванню в нього навичок
майбутнього орган1затора, кер1вника.
Студентське самоврядування забезпечуе захист прав та штерес1в
студенНв та Ухню участь в управлшш 1нститутом. Студентське
самоврядування здшснюеться студентами як безпосередньо, так i через
органи студентського самоврядування, яю обираються шляхом прямого
таемного голосування студенев.
Органи студентського самоврядування д1ють на принципах:
- добровшьностц колепальност1, в!дкритост1;
- виборност1 та зв1тност1 орган!в студентського самоврядування;
- р1вност1 права студент1в на участь у студентському самоврядуванш;
- незалежносН в1д впливу пол1тичних парт1й та релшшних оргашзацш.

29

8.2. Вищим органом студентського самоврядування е загальш збори
(конференщя) студентов 1нституту:
8.3. Ухвалюе Положения про студентське самоврядування.
8.4. Визначае структуру, повноваження та порядок проведения прямих
таемних вибор1в представницьких та виконавчих оргашв студентського
самоврядування.
8.5. Заслуховуе звгги представницьких, виконавчих i контрольнорев1зшних орган1в студентського самоврядування, дають ш вщповщну
ощнку.
8.6. Затверджуе процедуру використання майна та к о п т в органiв
студентського самоврядування, пщтримки студентських шщ1атив на
конкурсних засадах.
8.7. Затверджуе р1чний кошторис витрат (бюджет) оргашв
студентського самоврядування, вносять до нього змши та доповнення,
заслуховують зв п про його виконання.
8.8. Обирае контрольно-рев1зшну комюно з числа студештв для
здшснення поточного контролю за станом використання майна та виконання
бюджету оргашв студентського самоврядування.
8.9. Делегапв на конференщю обирають на зборах студештв
факультепв за квотою, визначеною Положениям про студентське
самоврядування.
8.10. Загальш збори ( конференщя) скликаеться не менше шж один раз
на piK . Рш ення конференцп' вважаеться правомочним, якщо на нш були
присутш 2/3 и складу. Р1шення вважаеться прийнятим, якщо за нього
проголосувало бшьше половини присутн1х делегат1в конференцп. Регламент
роботи затверджуе сама конференщя.
8.11. Студентське самоврядування здшснюеться на piBHi студентсько 1
групи, факультету,
гуртожитку, 1нституту. У свош д1яльност1 органи
студентського
самоврядування
керуються
законодавством
Укра'ши,
р1шеннями М1н1стерства осв1ти i науки Укра'ши. Форми та структура оргашв
студентського самоврядування регулюються Положениям про студентське
самоврядування, затвердженим вищим колепальним органом громадського
самоврядування 1нституту.
8.12. Органи студентського самоврядування:
8.12.1.
Беруть участь в управлшш 1нститутом у порядку встановленому
Законом Укра'ши «Про вищу освпу» та вщповщним Положениям.
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8.12.2. Беруть участь в обговорены! та вирш енш питань удосконалення
освггнього процесу. науково-дослщно'! роботи, призначення стипендш,
opraHi3aHii' дозвюля. оздоровления, побуту та харчування.
8.12.3. Проводять орган!зац!йн!, просвш шцью, науков1, спортивн!,
оздоровч! та mini заходи.
8.12.4. Беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якосД
вигцоТ освш 1 .
8.12.5. Захищають права та штереси студенев, як! навчаються в
1нститутн
8.12.6. Делегують c b o ix представниюв до робочих, консультативнодорадчих орган1в.
8.12.7. Приймаюгь акти, що регламентують i‘x орган!зац!ю та
д!яльн1сть.
8.12.8. Беруть участь у вирш енш питань забезпечення належних
побутових умов проживания студенДв у гуртожитках та оргашзацп
харчування студент!в.
8.12.9. Розпоряджаються коштами та !ншим майном, як1 перебувають
на 1хньому баланс! та банювських рахунках, якщо 1'хне вщкриття
передбачене Положения про студентське самоврядування.
8.12.10. Виконують шнй функцй', передбачен! Законом Украши «Про
вищу осв!ту» та Положениям про студентське самоврядування.
8.13.
За погодженням з органом студентського самоврядування
ухвалюють р1шення про:
8.13.1. Вщрахування студенюв з 1нституту та 1'хне поновлення на
навчання.
8.13.2. Переведения oci6, яю навчаються в 1нститут! за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок к о н т в ф!зичних
(юридичних) oci6.
8.13.3. Переведения oci6, як1 навчаються в 1нститут1 за рахунок кошДв
ф1зичних (юридичних) oci6, на навчання за державним замовленням.
8.13.4. Призначення заступника декана факультету, заступниюв
директора 1нституту.
8.13.5. Поселения oci6, яю навчаються в 1нститут1, у гуртожиток i
виселення i'x i3 г> ртожитку.
8.13.6. Затвердження правил внутрш нього розпорядку 1нституту в
частин1, що стос> еться ocio, як! навчаються.
8.13.7. Д1яльн!сть гуртожитюв для проживания oci6, яю навчаються в
1нститутн
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8.14.
Органи студентського самоврядування 1нституту мають всеб1чну
пщтримку й допомогу адмшютращУ 1нституту у розв'язанн1 питань
забезпечення примирениями, обладнанням, документац1ею тощо. Важлив1
р1шення стосовно oci6, гцо навчаються в 1нститутц приймають шсля Ух
обговорення з органами студентського самоврядування, профспшковим
ком1тетом 1нституту.
8.15.
Адмшютращя вищого навчального закладу не мае права
втручатися в д1яльшсть орган1в студентського самоврядування, кр1м
випадюв, коли така д1яльн1сть суперечить законодавству, Положению чи
завдае шкоди штересам 1нституту.
9. МАЙНО ТА КОШТИ Ш СТИТУТУ
9.1. До матер1ально-техн1чно1 бази 1нституту належать буд1вл1, житлов1
прим1щення та квартири, споруди, земля, комушкацп, обладнання,
транспортн1 засоби та iHmi матер1альн1 ц1нност1.
9.2. Майно закршлене за 1нститутом на npaei господарського вщання i
не може бути предметом застави, а також не пщлягае вилученню або
передаванню у власшсть юридичним i ф1зичним особам без згоди
Мшютерства освгги i науки УкраУни, Сумського нац1онального аграрного
ушверситету та вищого колепального органу самоврядування 1нституту,
кр1м випадюв, передбачених законодавством.
1нституту на правах, визначених чинним законодавством, належать:
- rpouiO B i кошти, майно, iHmi об'екти власностц передан! йому
ф1зичними та юридичними особами у форм1 дарунку, пожертвування;
- доходи вщ власноУ д1яльносД та придбаш на ц\ доходи об'екти
власностг
9.3. Власш надходження 1нституту, отримаш вщ плати за послуги,
надаш згщно з освггньою, науковою та навчально-виробничою д!яльн1стю,
благодшш внески та гранти в1дпов1дно до рш ення, прийнятого вченою
радою 1нституту, зараховують на спец1альн1 реестрац!йн1 рахунки, вщкршл в
територ1альному opraHi центрального органу виконавчо'У влади у сфер1
казначейського обслуговування бюджетних кошДв або на поточш та
депозита! рахунки установ державних банюв.
3a3HaneHi доходи, а також вщсотки, отриман1 вщ розм1щення кошНв
1нституту на депозитних рахунках в установах державних банюв, включають
до ф}нансового плану кошторису 1нституту i використовують на придбання
майна i його амортизацш , каштальне буд1вництво та ремонт прим1щень,
полшшення матер1ально-техн1чного, навчально-лабораторного, навчально-
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методичного забезпеченняосвггнього процесу тощо в межах статутно!
д1яльност11нституту.
Передавання в оренду 1нститутом закршлених за ним на npaei
господарського вщання об'еюлв власност! здшснюеться без права викупу
вщповщно до законодавства.
9.4. Земельш дшянки передають 1нституту в постшне користування
вщповщно до Земельного кодексу Укра'ши.
9.5. 1нститут у порядку, визначеному законом, мае право:
- власност! на об'екти права штелектуально! власност!, створет за
власн! кошти або кошти державного бюджету;
- засновувати сталий фонд (ендавмент) 1нституту та розпоряджатися
доходами вщ його використання вщповщно до умов функцюнування сталого
фонду, а також отримувати майно, кошти й матер1альш цшностц зокрема
будинки, квартири, споруди, обладнання, транспорта! засоби тощо, вщ
державних оргашв, оргашв м1сцевого самоврядування, юридичних i
ф1зичних oci6, зокрема i як благод1йну допомогу;
- подавати документа на державну реестращю прав власност1 на
будинки, квартири та iHHii об’екти нерухомост! за дов1решстю
уповноваженого органу;
-зд1йснювати фшансово-господарську д1яльн1сть в Укра'ш1 та за
кордоном;
- використовувати майно, закршлене за ним на n p a B i господарського
вщання, зокрема й для зд1йснення господарсько!' д1яльност1, передавали його
в оренду та в користування вщповщно до законодавства;
- створювати власш або використовувати за договором mini
матер1ально-техшчш бази для здшснення осв 1тньо 1 , науково'!, шновацшно 1
або господарсько'! д 1яльностц
-створювати та розвивати власну базу сощально-побутових об'ект 1в,
мережу спортивних i культурно-мистецьких структурних пщ роздшв;
-зд1йснювати кап1тальне буд1вництво, реконструкцш , кап1тальний i
поточний ремонт основних фощцв;
- спрямовувати кошти на сощальну П1дтримку науково-педагог1чних,
наукових, педагопчних та !нших прац1вник1в 1нституту та oci6, як1
навчаються в 1нститутц
- в1дкривати поточн1 та депозита! рахунки в нацюнальнш та шоземнш
валютах в!дпов!дно до законодавства, користуватися банювськими
кредитами без урахування обмежень на право здшснення позик,
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установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першоТ стагп 116
Бюджетного кодексу УкраУни;
9.6. Фшансування 1нституту здшснюеться за рахунок к о н т в
державного бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з
шдготовки фах1вщв та за рахунок шших джерел, не заборонених
законодавством, з дотриманням принцишв цшьового та ефективного
використання к о н т в , публ1чност1 та прозорост1 в прийнятп р1шень.
9.7. Розм1ри бюджетних призначень на шдготовку фах1вц1в з вигцою
осв1тою встановлюють у державному бюджет! УкраУни на вщповщний piK.
9.8. До фшансового плану 1нституту обов'язково включають витрати,
пов'язаш з розвитком матер!ально-техн!чноУ i лабораторно!’ бази, i3
забезпеченням лщензованими програмними продуктами для зд!йснення
освггньоУ й науковоУ д!яльност!, а також i3 проходженням виробничих i
переддипломних практик здобувачами вигцоУ освми.
9.9. Кошти, отримаш 1нститутом як плата за навчання, шдготовку,
перепщготовку, шдвигцення квал!ф!кащУ кадр1в або за надання о с в т п х
послуг, не можуть бути вилучеш в дох!д державного або м!сцевих бюджеДв.
9.10. В 1нституп створюються:
9.10.1. Загальний фонд для шдготовки фах!вщв у межах державного
замовлення та проведения науково-дослщницьких р о б т
9.10.2. Спец!альний фонд, який формуеться за рахунок:
- к о н т в , одержаних за надання освДшх послуг, шдготовки,
перепщготовки, шдвигцення квал!ф!кащг фах!вцгв, надання додаткових
ocBiraix послуг згщно з укладеними договорами з юридичними й ф1зичними
особами;
- доход1в в1д здавання в оренду прим!гцень, обладнання;
- к о н т в , що надходять вщ надання (компенсащУ витрат) транспортних
послуг;
- безоплатних та благодшних внесюв, дарунюв, грант1в юридичних i
ф1зичних oci6, зокрема й з шших держав;
- к о н т в , одержаних за науково-дослщницью проекта (послуги) та
шип роботи, виконаш 1нститутом на замовлення шдприемств, установ,
орган 1зац!й i громадян;
- дотац1й та субвенц 1Й м1сцевих орган1в виконавчог влади та оргашв
м!сцевого самоврядування;
- доход!в вщ реалгзац!!' продукц!!’ навчально-дослщного господарства;
- шших доход!в зглдно з чинним законодавством.
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П л атт ocBiTHi послуги надаються тими самими структурними
гпдроздшами, що здшснюють освшпй процес за державним замовленням,
або утвореними для надання платних послуг окремими структурними
гпдроздшами навчального закладу, що д!ють на пщстав! положения,
затвердженого вщповщно до законодавства та Положения 1нституту.
9.11. Розм1р плати за весь строк навчання для здобуття вщповщного
ступеня вищо 1 осв1ти, гпдвищення квал1ф1кацп, а також порядок оплати
освггньоГ послуги (разово,щороку, щосеместрово, гцомюяця) встановлюються
у договор! (контракт!), що укладаеться м!ж 1нститутом та ф!зичною
(юридичною) особою, яка замовляе платну освггню послугу для себе або для
iH iiioi особи, беручи на себе фшансов! зобов’язання щодо и оплати.
9.12. Догов1р про навчання укладаеться м!ж 1нститутом та ф!зичною
(юридичною) особою на строк навчання згщно Типового договору,
затвердженого Кабшетом MiHicTpiB Укра'ши.
9.13. Розм1р плати за весь строк навчання для здобуття вщповщного
ступеня вищо '1 освгги, пщвищення квал!ф!кацп встановлюеться 1нститутом в
нац!ональн!й валют!. 1нститут мае право змшювати плату за навчання у
порядку, передбаченому договором, не часДше одного разу на piK i не бшыи
як на офщшно визначений р!вень шфляцн за попередн1й календарний pin .
9.14. Оплату пращ в 1нститут1 здшснюють згщно з чинним
законодавством.
Форми й системи оплати пращ, умови й показники премшвання
пращвниюв 1нституту, порядок i встановлення надбавок за висою
досягнення в пращ або на перюд виконання особливо важливих робгг, а
також порядок встановлення i скасування пщвищених посадових оклад!в,
доплат для прац1вник!в за сумщ ення посад, шкщлив! умови n p a u i,
розширення зони обслуговування, виконання обов'язк1в тимчасово вщсутшх
прац!вник!в визначають на пщстав1 постанов Каб!нету MiHicTpiB Укра'ши про
оплату n p a u i пращвниюв освНи та чинного законодавства.
9.15. 1нститут самостшно розпоряджаеться доходами та !ншими
надходженнями, одержаними в\д надання дозволених законодавством
платних послуг. Таке розпорядження включае в себе право придбання майна
та його використання на п!дстав1 договор1в тощо.
9.16. Кошти, матер1альш uIhhoctI та нематер!альн1 активи, що
надходять до 1нституту безкоштовно у вигляд1 безповоротно!’ ф!нансово!
допомоги або добровшьних пожертвувань юридичних i ф!зичних oci6,
зокрема нерезидент1в, для зд1йснення осв!тньог, науковог, виховног,
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спортивно!', культурно!
оподатковують.

д!яльност1

не

вважають

прибутком

i

не

10. ПОРЯДОК 3BITHOCTI, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДШ СНЕННЯМ
ФШ АНСОВО-ГОСПОДАРСЬКО! Д1ЯЛБНОСТ1
10.1. 1нститут веде статистичну та шшу зв1тн1сть зпдно з установленими
нормами, подае и в установленому порядку до оргашв, яким законодавством
Украши надано право контролю за вщповщними напрямами д1яльност1.
10.2. Директор та головний бухгалтер
несуть персональну
вщповщальшсть за достов1ршсть бухгалтерсько!, статистично! та шшо!
зв!тностп
10.3. Аудит д1яльност1 1нституту здшснюеться зпдно з законодавством
Украши.
10.4. 1нститут зобов’язаний публ1кувати на своему офщшному веб
сайт!:
1) кошторис навчального закладу на поточний рш та Bci змши до нього;
2) зв1т про використання та надходження кош пв;
3) шформащю щодо проведения тендерних процедур;
4) штатний розпис на поточний pin.
11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 3MIH ДО ПОЛОЖЕНИЯ Ш СТИТУТУ
11.1. Це Положения приймаеться загальними зборами колективу i
затверджуеться ректором Сумського нащонального аграрного ушверситету.
11.2. Змши та доповнення до цього Положения затверджуються i
погоджуються в тому ж порядку, що i саме Положения.
12. ПОРЯДОК РЕОРГАН13АЦП ТА Л1КВ1ДАЦИ Ш СТИТУТУ
12.1.
Р ш ення про утворення, реоргашзацпо (злиття, приеднання, подш,
перетворення) чи лшвщащю навчального закладу приймаеться Кабшетом
MiHicTpiB Украши.
12.2. Реорган!защя чи лшвщащя
навчального закладу не повинна
порушувати права та штереси oci6, як1 навчаються у цьому вищому
навчальному закладь Обов’язок щодо вир 1шення Bcix питань продовження
безперервного здобуття вищо! освгги такими особами покладаеться на
засновника (засновниюв) навчального закладу.
12.3. При реоргашзацп або лшвщацп навчального закладу пращвникам,
як[ звшьняються, та -студентам гарантуеться додержання !хшх прав у
вщпов!днос^
Директор

А.В. Литвиненко

