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1. зАгАльнI положЕння

1.1. Положення про Вiдокремлений структурний пiдроздiл кКриворiзький фаховий
коЛеДж ,Щержавного унiверситету економiки i технологiй> розроблене вiдловiдно до
КонституцiТ УкраТни, законiв УкраТни <<Про ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>, кПро фахову
ПереДвищу ocBiTy>, Статуту Щержавного унiверситету економiки i технологiй (далi -
Унiверситет) та Методичних рекомендацiй щодо розроблення установчих документiв
закладiв фаховоТ передвищоТ освiти (наказ МОН l645 вiд 28.12.2019 р.) i с документом, що
регламентуе дiяльнiсть Вiдокремленого структурного пiдроздiлу кКриворiзький фаховий
коледж Щержавного унiверситету економiки i технологiй>.

|.2. Вiдокремлений структурний лiдроздiл кКриворiзький фаховий коледж
Щержавного унiверситету економiки i технологiй> (далi Коледж) с структурним пiдроздiлом
(фiлiсю) ,Щержавного унiверситету економiки i технологiй (далi - Унiверситет) без права
ЮридичноТ особи, що утворениЙ вiдловiдно до розлорядження Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд l 9 лЮтого 2020 року ЛЪ l 99-р (зi змiнами) к!еякi литання реорганiзацiТ закладiв освiти> та
на виконання наказу MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 04 червня 2020 року Jft 765 к!еякi
питання реорганiзацiТ закладiв освiти>.

На пiдставi рiшення ВченоТ ради Унiверситету вiд 17.05.2021 р. (протокол Nч 9) та
НаКаЗУ J\Ъ 78 вiд 17.05.202l р. <Криворiзький фаховий коледж ,Щержавного уяiверситету
економiки i технологiЙ> лереЙменовано на Вiдокремлений структурний лiдроздiл
ККРивОрiзький фаховий коледж.Щержавного унiверситету економiки i технологiй>.

l .З. Найменування Коледжу:
Повне наЙменування украТнською мовою: Вiдокремлений структурний пiдроздiл

<Криворiзький фаховий коледж.Щержавного унiверситету економiки i технологiй>
скорочене найменування украiЪською мовою: ВСП КФК ДУЕТ
ПОвне наЙменування англiЙською MoBolo: Sерагаtе structural unit <Kryvyi Rih

Professional College of State University of Economics and Technology>
скорочене найменування англiйською мовою: SSU КРС SUET
1.4. Форма власностi: державна.
Тип: фаховий коледж.
l .5. Мiсцезнаходження Коледжу: УкраТна, 50000, Щн iл ропетровська область,

м. Кривий Рiг, проспект Поштовий,64.
Телефон: +38 (098) З60-З6-12
Електронна пошта: kfk.duet. ed u. ua@gmai l.com
Веб-сайт: duet.edu.ua
1.6. Коледж е вiдокремленим структурним пiдроздiлом Щержавного унiверситету

екОномiки i технологiЙ, який в установленому законодавством порядку ма€ oKpeMi лрава
фiнансово-господарськоТ самостiйностi, зокрема права вести окремий баланс, вiдкривати
реестрацiЙнi рахунки в органах ЩержавноТ казначейськоТ служби з лравом мати код мережi,
мати печатку i штамп, власну символiку та атрибутику.

1.7. Коледж здiйснюе свою дiяльнiсть вiдповiдно до КонституцiТ УкраТни, Законiв
УкраiЪи кПро ocBiTy>, кПро загzrльну середню ocBiTy>, кПро фахову передвищу ocBiTy>,
КПрО вищУ ocBiTy>, <Про професiйну (професiйно-технiчну) ocBiTy>, нормативно-правових
aKTiB Президента УкраТни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни,
iнших нормативно-правових aKTiB з ocBiTHboT дiяльностi, Статуту Унiверситету, наказiв
(розлоряджень) ректора Унiверситету та цього Положення.

Втручання органiв державноТ влади та управлiння у освiтню, господарську та iншi
вИди дiяльностi Коледжу не допуска€ться, KpiM випадкiв, передбачених законодавством
Украlни.

1.8. Коледж е бюджетною установою; неприбутковий закJrад фаховоТ передвищоТ
освiти.
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Види господарськоТ дiяльностi, якi може провадити Коледж в установленому
законодавством порядку:

- 85.4l Фахова передвища ocBiTa;
- 85.31 Загальна середня ocBiTa;
- 85.З2Професiйна (професiйно-технiчна) ocBiTa;
- 85.42 Вища ocBiTa;
- 85.60.Щопомiжна дiяльнiсть у сферi освiти;
- 85.59 Iншi види освiти, H.B.I.Y;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна;
- 55.10 Щiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування;- 91.0l Функцiонування бiблiотек i apxiBiB;
- iншi види економiчноТдiяльностi не забороненi законодавством.

1.9. Вiдокремлений структурний пiдроздiл кКриворiзький фаховий коледж
!ержавного унiверситету економiки i технологiй) використову€ у своТй дiяльностi лiцензiТ
на надання ocBiTHix послуг, виданi Криворiзькому фаховому коледжу економiки та
управлiння ,Щержавного вищого навчального закладу кКиТвський нацiональний економiчний
унiверситет iMeHi Вадима Гетьмана>, Криворiзькому коледжу НацiональноТ металургiйноТ
академiТ УкраТни, Криворiзькому технiчному коледжу НацiональноТ металургiйноТ академiТ
УкраТни до переоформлення лiцензiй в установленому законодавством лорядку.

КОледж набувае статусу закладу фаховоТ передвищоТ освiти з моменту отримання
лiцензiТ на провадження ocBiTHboT дiяльностi у сферi фаховоТ лередвищоТ освiти.

l .l0. Щiяльнiсть Коледжу провадиться на принципах:
l ) aBToHoMiT та самоврядування;
2) рОзмежування прав, ловноважень i вiдповiдальностi засновника, до сфери

УПРавлiння якого належить Коледж, органiв управлiння Коледжу та його структурних
пiдроздiлiв;

З) посднання засад колегiального та одноособового прийняття рiшень;
4) незалежностi вiд полiтичних партiй i релiгiйних органiзацiй.
Щержава гарантус академiчну, органiзацiйну, фiнансову i кадрову автономiю Коледжу.

Обсяг aBToHoMiT Коледжу визнача€ться законодавством, Статутом Унiверситету та цим
положенням.

1.1 l. Основними напрямами дiяльностi Коледжу с:
l) лiдготовка висококвалiфiкованих фахiвцiв з надання фаховоТ передвищоТ освiти,

вищоТ освiти початковий piBeHb за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM, вищоТ освiти за
освiтньо-квалiфiкацiйними рiвнями: (молодшого спецiалiста>, кфахового молодшого
бакалавра>, (молодшого бакалавра> чи кквалiфiкованого робiтника>, вiдповiдно до
лiцензованих напрямкiв пiдготовки фахiвцiв;

2) пiдготовка фахiвцiв згiдно з державним та регiональним замовленням i договiрними
зобов'язаннями для задоволення потреб пiдприемств, установ, органiзацiй Bcix форм
власностi;

3) надання ocBiTHix послуг, повязаних iз одержанням повноТ загальноТ середньоТ
освiти;

4) надання ocBiTHix послуг, пов'язаних iз одержанням професiйноТ (професiйно-
технiчноi) освiти;

5) перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiТ фахiвцiв, навчання дорослих та iншi види
освiти;

6) пiдготовка, перепiдготовка та атестацiя педагогiчних кадрiв;
7) культурно-освiтня, методична, видавнича, фiнансово-господарська, виробнича

дiяльнiсть;
8) надання платних ocBiTHix та iнших послуг, якi не забороненi законодавством;
9) здiйснення зовнiшньоекономiчних зв'язкiв.
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З УРаХуванням лотреб економiки держави Коледж може проводити лiцензування
НОВИХ СПеЦiальнОстеЙ в установленому порядку, готувати фахiвцiв за спецiалiзацiями, вести
курсову пiдготовку та готувати фахiвцiв за робiтничими професiями.

1.12 . Основними завданнями Коледжу е:
l) забезпечення реалiзацiТ права громадян на фахову передвищу ocBiTy;
2) пiдготовка кадрiв з фаховою передвищою освiтою для лотреб економiки та

суспiльства, забезлечення якостi фаховоТ передвищоТ освiти;
3) ПРОвадження на високому piBHi ocBiTHboT дiяльностi, яка забезпечуе здобуття

особами фаховоТ передвищоТ освiти за обраними ними спецiальностями;
4) УЧаСть у забезпеченнi суспiльного та економiчного розвитку держави шляхом

формування людського капiталу;
5) виховання у здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти патрiотизму, соцiальноТ

активностi, громадянськоТ позицiТ та вiдповiдальностi, академiчноТ доброчесностi,
формування правовоТ та екологiчноТ культури, моральних цiнностей, здорового способу
ЖИТТЯ, ЗДаТнОСтi критично мислити та самоорганiзовуватися в сучасних умовах;

6) ЗабеЗпечення органiчного поеднання в ocBiTHboMy процесi теоретичного та
практичного навчання, дослiдницькоТ та iнновацiйноТ дiяльностi;

7) створення необхiдних умов для реалiзацiТ учасниками освiтнього процесу liHix
здiбностей i Ta,raHTiB, збереження здоров'я учасникiв освiтнього процесу;

8) ЗбеРеЖення та примноження моральних, культурних, наукових цiнностей i
досягнень суспiл ьства;

l0) НаЛагОдження мiжнародних зв'язкiв та провадження мiжнародноТ дiяльностi у
сферi освiти, науки, слорту, мистецтва i культури;

l l) ВИВЧеННя пОлиту на oKpeMi спецiальностi на ринку працi та сприяння
працевлаштуванню ви пускникiв;

|2) вЗаемодlя з роботодавцями, ix органiзацiями та об'еднаннями, iншими
СОЦiаЛЬНими партнерами, професiйними об'еднаннями та сприяння лрацевлаштуванню
випускникiв;

програми в межах лiцензованоТ слецiальностi;
2) самостiйно визначати форми здобуття освiти та форми органiзацiТ освiтнього

процесу;
3) надавати додатковi ocBiTHi та iншi ллатнi лослуги у лорядку, передбаченому

ч и н н и м законодавством Украiъи та норм ати вн ими докум ентам и Ун i верситету;
4) залроваДжуватИ власнi системИ заохоченнЯ учасникiв освiтнього процесу за ocBiTHi,

м истецькi, дослiдницькi, iнновацiйнi та спортивн i досягнен ня ;

5) самостiйно розробляти та запроваджувати власнi програми пtистецькоi',
спортивноТ та iнновацiйноТ дiяльностi;

6) самостiйно визначати змiст i програми навччtльних дисциплiн;
7) присуджувати освiтньо-професiйнi ступенi освiти здобувачам освiти, якi вiдповiдно

ДО ЧИННОГО ЗаКОНОДавСтва УкраiЪи успiшно проЙшли процедуру атестацiТ пiсля завершення
навчання у Коледжi на вiдповiдному piBHi освiти;

8) вСтановлювати режим i графiк навчального процесу вiдповiдно до навчальних
планiв слецiальностей та за погодженням з вiдповiдними органами управлiння Унiверситету;

9) бРаТи участь в мiжнародних ocBiTHix заходах, спiвпрацювати з мiжнародними
органiзацiями за напрямками роботи Коледжу;

l l) провадити видавничу дiяльнiсть, зокрема видавати
посiбники, а також розвивати власну полiграфiчну базу;

l2) провадити на пiдставi вiдповiдних договорiв спiльну
освiти, науковими установами та iншими юридичними особами;

l3) ефективне використання майна i коштiв для
1.13. У своТй дiяльностi Коледж мас право:
l) запроваджувати спецiалiзацii, розробляти

проваджен ня ocBiTH ьоТ дiяльностi.

та реалiзовувати освiтньо-професiйнi

пiдручники, навчальнi

iз закладами
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l3) розмiщувати своТ навчальнi та навчально-виробничi пiдроздiли на пiдприсмствах,
в установах та органiзацiях;

l4) запроваджувати власну символiку та атрибутику;
l5) звертатися з iнiцiативою до органiв, що здiйснюють управлiння у сферi фаховоТ

лередвищот освiти, про внесення змiн до чинних або розроблення нових нормативно-
ПРаВОВих aKTiB у сферi фаховоТ передвищоТ освiти, а також брати участь у роботi над
проектами вiдповiдних документiв;

l б) здiйснювати фiнансово-господарську та iншу дiяльнiсть вiдповiдно до
законодавства, Статуту Унiверситету та цього Положення;

17) РОзпоряджатися власними надходженнями, зокрема вiд надання ллатних лослуг;
l8) ВiдкРивати поточнi та депозитнi рахунки в банках у встановленому

законода вством порядку;
l9) утворювати навчЕLпьно-науковi, виробничi комплекси чи iншi об'еднання, не

забороненi законодавСтвом, спiльнО з науковимИ установами, закладами освiти,
пiдприсмствами;

20) здiйснювати iншi дiТ та заходи, не забороненi чинним законодавством УкраТни,
спрямованi на змiцнення матерiальноТ бази Коледжу;

2l) Здiйснювати iншi права, що не сулеречать чинному законодавству УкраТни.
1.14. Коледж у своТй роботi зобов'язаний:
l ) дотримуватися лiцензiйних умов провадження ocBiTHboT дiяльностi;
2) матИ внутрiшнЮ системУ забезлечеНня якостi ocBiTHboT дiяльностi та якостi фаховоТ

передвищоТ освiти;
3) СТвОрrОвати необхiднi умови для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти особами з

особливими освiтнiми потребами;
4) вживати заходiв для запобiгання та виявлення порушень академiчноТ доброчесностi

У НаУКОВИХ i МетОдичних роботах педагогiчних, iнших працiвникiв, iндивiдуzlльних
завданнях здобувачiв фаховот передвищот освiти та в разi виявлення порушень вживати
заходiв для притягнення винних до академiчноТ вiдповiдальностi;

5) мати офiцiйну веб-сторiнку, оприлюднювати на веб-сторiнцi, на iнформацiйних
стендах та в будь-який iнший спосiб iнформацiю, визначену законодавством;

6) Здiйснювати освiтню дiяльнiсть на засадах студентоорiентованого навчання.
1.15. Здобуття фаховоТ передвищоТ освiти передбачае услiшне виконання особою

вiдповiДноТ ocBiTHboT (освiтньо-професiйноi) програми, що е пiдставою для лрисудження
вiдповiдного стуленя фаховоТ передвищоТ освiти:

- фаховий молодший бакалавр.
1.16. Освiтня дiяльнiсть за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM (молодшого спецiалiста>,

ЩО ПРОВаДИТЬСЯ КОледжем i започаткована до набрання чинностi Закону УкраlЪи кПро
фаХОВу передвищу ocBiTy>, продовжусться у межах строку навчання за певною ocBiTHbo-
професiйною програмою з видачею диплома (молодшого спецiалiста>. останнiй прийом на
Здобуття вищоТ освiти за освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM (молодшого спецiалiста>
ЛрОВоДиТЬся вiдповiдно до пiдпункту 3 лункту 2 Прикiнцевих та перехiдних положень
Закону УкраiЪи кПро вищу ocBiTy>.

1.17. Формами здобуття фаховоТ лередвищоТ освiти у Коледжi можуть бути:
1) iнституцiйна (очна (денна, вечiрня), заочна, дистанцiйна, мережева);
2) iндивiдуzшьна (екстернатна, на робочому мiсцi (на виробництвi);
3) дуальна.
Форми здобуття фаховоТ передвищоТ освiти можуть посднуватися.
1.18. У Коледжi, у порядку, встановленому законодавством Украiъи та цим

положенням, створюються органи управлiння, органи громадського самоврядування, органи
студентського самоврядування Коледжу.

l .l9. Освiтнiй процес та дiловодство у ведуться державною мовою.
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1.20. Коледж, як вiдокремлений структурний лiдроздiл Унiверситец, дiс на пiдставi
ЦьОгО Положення, яке затверджусться в установленому законом та Статутом Унiверситету
порядку.

1.2l. Структура Коледжу, статус i функцiТ його структурних пiдроздiлiв визначаються
дiючим законодавством, цим Положенням та положеннями про вiдповiднi cTpyKTypHi
пiдроздiли.

1.22. CTpyKTypHi пiдроздiли Коледжу створюються наказом директора Коледжу, за
ПОГОДЖеННЯМ З педагогiчною радою Коледжу у лорядку визначеному Законами УкраrЪи
КПРО ocBiTy>, кПро фахову передвищу ocBiTy>, кПро вищу ocBiTy>, Статутом Унiверситету i

цим Положенням.
l,2з. основними структурними пiдроздiлами Коледжу с вiддiлення, навчально-

методичний пiдроздiл, навч€tльно-виробничiй пiдроздiл, центр студентськоТ творчостi,
пiдроздiл з охорони працi, психологiчна служба, юридична служба, бiблiотека, пiдроздiл по
РОбОТi З КаДРами, бухгалтерська служба, канцелярiя та apxiB, гослодарський пiдроздiл,
гуртожиток.

Вiддiлення - це структурний пiдроздiл закладу фаховоТ передвищоТ освiти, що
Об'еднуС навчальнi групи з однiсТ або кiлькох спецiальностей, у яких навчаються не менше
l50 здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти за рiзними формами навчання, методичнi,
НаВЧ€UlЬНО-ВИРОбничi та iншi лiдроздiли. !опускасться створення вiддiлення, що об'сднуе
НаВЧаЛЬНi ГРупи з однiеТ або кiлькох спецiальностей, у яких навчаються не менше 200
здобувачiв фаховоТ лередвищоТ освiти за заочною, дистанцiйною або вечiрньою формами
здобуття освiти.

КеРiвництво вiддiленням здiйснюе завiдувач. Завiдувач вiддiлення лризнача€ться на
посаду директором Коледжу за погодженням з Педагогiчною радою Колед>ку з числа
ЛеДаГОГiЧНИХ пРацiвникiв, якi мають стулiнь магiстра i стаж ледагогiчноТ таlабо науково-
педагогiчноТ роботи не менш як п'ять poKiB.

ЗаВiДУвач вiддiлення забезлечуе органiзацiю освiтнього процесу, виконання
навчau]ьних планiв i програм навчzlльних дисциплiн, здiйснюс контроль за якiстю викладання
НаВЧtЦЬНИХ ДиСциплiн, навчzlльно-методичною дiяльнiстю викладачiв вiддiлення.

ПОВНОваЖення завiдувача вiддiлення визначаються лоложенням лро вiддiлення, що
затверджусться Педагогiчною радою Коледжу.

II'иклОва комiсiя - це структурний навчально-методичний лiдроздiл Коледжу, що
ПРОВаДИТЬ ОСВiТНЮ, методичну дiяльнiсть за певною спецiальнiстю (слецiалiзацiею), групою
Спецiальностей однiеТ або слорiднених галузей, може лроводити дослiдницьку таlабо творчу
мистецьку, таlабо спортивну дiяльнiсть за левною дисциплiною (групою дисциплiн).
I_{иклова комiсiя створю€ться, якщо до iT складу входять не менше п'яти педагогiчних
ПРацiвникiв, для яких заклад фаховоТ передвищоТосвiти с основним мiсцем роботи.

Голова цикловоТ KoMiciT призначаеться директороМ КоледжУ за погодженням з
Педагогiчною радою Коледжу з числа педагогiчних працiвникiв, якi мають ступiнь магiстра i
стаж педагогiчноТ таlабо науково-педагогiчноТ роботи не менш як п'ять poKiB.

ГОлОва цикловоТ KoMiciT забезпечус органiзацiю освiтнього процесу, виконання
навчaцьних планiв i програм навчztльних дисциплiн, здiйснюе контроль за якiстю викладання
навчzlльних дисциплiн, навчuIльно-методичною дiяльнiстю викладачiв цикловоТ KoMicii'.

Перелiк предметних (циклових) комiсiй, керiвники та персональний склад
затверджуються наказом директора Коледжду.

Структурними пiдроздiлами Коледжу також можуть бути:
1) навчiUIьно-виробничi центри (сектори, частини, комплекси тощо), навчально-

виробничi комбiнати, koHcTpykTopcbki бюро, творчi майстернi та мистецькi школи,
навчzцьно-дослiднi господарства, iншi пiдроздiли, що забезпечують практичну пiдготовку
фахiвцiв;
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2) ПiДРОЗдiли з пiдготовки до вступу, пiслядипломноТ освiти та освiти впродовж
ЖИТТя, навчuLльно-методичнi кабiнети, комп'ютернi та iнформацiйнi центри, виробничi
структури, пiдроздiли культурно-побутового та спортивного п ризначен ня ;

3) спецiальний навчально-реабiлiтацiйний пiдроздiл, що утворюеться з метою
ОРГаНiЗаЦiТ iнклюзивного освiтнього процесу та спецiального навчzцьно-реабiлiтацiйного
СУПроВоДУ здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти з особливими освiтнiми потребами,
ЗабеЗПеЧення Тм доступу до якiсноТ фаховоТ передвищоТ освiти з урахуванням обмежень
життсдiяльностi;

4) ПiДРОЗдiл, що забезпечу€ поеднання теоретичного навчання з навчанням на
робочих мiсцях (дуальну ocBiTy);

5) iншi пiдроздiли, дiяльнiсть яких не заборонена законом.
Рiшення про утворення, реорганiзацiю та лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв

КОЛеДЖУ, а також затвердження положень про cTpyKTypHi пiдроздiли ухвzrлюються
Педагогiчною радою Коледжу та вводяться в дiю наказом директора Коледжу.

1.24. Трудовi правовiдносини мiж Коледжем i його працiвниками здiйснюються:
- шляхом укJ]адання трудових договорiв;
- ДЛЯ ледагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв вiдповiдно до укладених

KoHTpaKTiB.

2. концЕпцrя освIтнъоi дrяльностI

2.1 .освiтня дiяльнiсть Коледжу грунтусться на засадах НацiональноТ доктрини
рОЗВиТку освiти, КонституцiТ УкраiЪи, Закону УкраТни кПро ocBiTy>, Закону УкраТни кПро
фахову передвищу ocBiTy>, Закону УкраТни кПо вищу ocBiTy>, ЩержавноТ нацiональноТ
ПРОГраМи <OcBiTa> (кУкраiЪа XXI столiття>), затвердженоТ Постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 03 листолада 1993 року Лs 896 (зi змiнами та доповненнями), КонцелцiТ
нацiонально-патрiотичного виховання дiтей i молодi, Заходiв щодо реалiзацiТ КонцепцiТ
НаЦiОнально-патрiотичного виховання дiтей i молодi та методичних рекомендацiй щодо
НацiОнально-патрiотичного виховання у загальноосвiтнiх навчальних закладах (наказ
MiHicTepcTBa освiти та науки УкраТни вiд 1б червня 20l5 року N9б4l) та iнших законодавчих
aKTiB з освiти. Реалiзацiя концепцiй забезпечусться iснуючими та потенцiйними
МО)(J]ИВОСТЯми кадровоi, науково-методичноТ та матерiально-технiчноТ бази Коледжу.

Мета ocBiTHboT дiяльностi - створити умови для розвитку i самореалiзацiТ кожного
ЗДОбУВаЧа фахОвОТ передвищоТ освiти, формування поколiння, здатного навчатися впродовж
життя, створювати i розвивати цiнностi громадянського суспiльства, формування особистостi
професiонала-латрiота i громадянина Укратни, лiдготовленого до життя та лрацi у
майбутньому.

2.2. Освiтнiй процес у Коледжi - це iнтелектуальна, творча дiяльнiсть у сферi фаховоТ
передвищоТ освiти, що провадиться через систему навчiIльно-методичних i педагогiчних
ЗаХОдiв та слрямована на передачу, засво€ння, лримноження i використання знань, yMiHb та
iнших комлетентностей у осiб, якi навчаються, а також на формування гармонiйно
розвиненоТ особистостi.

Учасниками освiтнього процесу в Коледжi с:
- особи, якi навчаються в закладах фаховоТ передвищоi освiти;
- ПеДаГогiчнi, науково-педагогiчнi та iншi працiвники закладiв фаховоТ передвищоТ

освiти, якi лрацюють у них за основним мiсцем роботи;- ОСОби, якi за основним мiсцем роботи на пiдприемствах, в установах, органiзацiях,
ЗаКЛаДаХ пО€днують виконання cBoix посадових обов'язкiв iз практичним навчанням
здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти для набутгя ними професiйних компетентностей, а
також оцiнюють його якiсть;
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- ПРаЦiвники пiдприемств, установ та органiзацiй, дiячi науки, мистецтва та спорту, якi
Залучаються до освiтнього процесу для читання окремих лекцiй або беруть участь у роботi
атестацiйних комiсiй;

- батьки (законнi представники) здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти.
,ЩО освiтнього процесу можуть з,шучатися роботодавцi та фахiвцi лiдлриемств,

УСТанОв, ОрганiзацiЙ та закладiв, у тому числi iноземних держав, вiйськовослужбовцi
ЗбРОйних Сил УкраiЪи, iнших вiйськових формувань, працiвники правоохоронних органiв.

2.3. Освiтнiй процес базуеться на таких лринципах:
вiдкритостi - освiтнiй процес у Коледжi здiйснюеться вiдкрито для Bcix зацiкавлених

cTopiH;
едностi i наступностi освiтнього лроцесу - забезпечення сдностi структури освiти та

узгодженостi ступенiв i етапiв освiтнього процесу;
ДОСтупностi - вiдповiднiсть змiсту, характеру i обсягу матерiалу, який вивчають,

можливостям i рiвню пiдготовки здобувача освiти;
беЗперервностi - реалiзацiя концепцiТ кНавчання впродовж всього життя) через

органiзацiю самостiйного навчання i самоосвiти здобувачiв освiти;
ГНУЧКОСтi та прогностичностi забезпечення варiативностi, саморегуляцiТ та

безлерервного оновлення змiсту освiти, його адаптацiТдо вимог суслiльства,
ГУМаНiЗму, демократизму та прiоритетностi загzulьнолюдських духовних цiнностей;
нацiОнальноТ спрямованостi - забезпечення органiчного зв'язку освiти з нацiональною

iсторiею, культурою, тради цiями;
НеЗitЛеЖнОСтi вiд втручання будь-яких полiтичних партiй, iнших громадських та

релiгiйних органiзацiй.
2.4. Освiтнiй процес у Коледжi органiзований вiдповiдно до наявного педагогiчного

ЛОТеНЦiалу, матерiальноТ i навчально-методичноТ бази Коледжу, сучасних iнформацiйних
ТеХНОЛОГiЙ навчання. BiH орiентуеться на формування освiченоi, гармонiйно розвиненоТ
особистостi, здатноТ до постiЙного оновлення наукових знань, академiчноТ та професiйноТ
мобiльностi, швидкоТ адаптацiТ до динамiчних лроцесiв в освiтнiй, соцiально-культурнiй
сферах, в галузях технiки, технологiй, системах улравлiння та органiзацiТ працi в умовах
ринковоТ економiки.

ОСвiтня дiяльнiсть Коледlку слрямована на створення умов для особистого розвитку i

ТвОРчОТ самореалiзацiТ людини, формування загальнолюдських цiнностей, створення рiвних
МО)<лИВОСТеЙ у Здобутгi якiсноТ освiти, розробку та запровадження ocBiTHix iнновацiйних
технологiЙ, iнтеграцiю украТнськоТ освiти у свропейський i свiтовий простiр, забезлечення
соцiального захисту педагогiчних, iнших працiвникiв i осiб, якi навчаються у Коледжi.

2.5. Вiдповiдно до заявлених видiв дiяльностi заклад освiти проводить, oKpiM фаховоТ
передвищоТ освiти, пiдготовку квалiфiкованих робiтникiв з сумiжних професiй при наявностi
вiдповiдних лiцензiй. Пiдготовка проводиться вiдловiдно до стандартiв професiйноi
(професiйно-технiчноl) освiти, iнтегрованих навчальних планiв та нормативно - лравових
aKTiB, що регламентують порядок пiдготовки, перелiдготовки й лiдвищення кваrriфiкацiТ
представникiв робiтничих лрофесiй.

2.6. Систему пiдготовки фахiвцiв у Коледжi визначають принципи доступностi та
piBHocTi в здобуттi фаховоТ передвищоТ освiти, незiшежностi здобуття фаховоТ передвищоТ
освiти вiд полiтичних партiй, громадських i релiгiйних органiзацiй, мiжнародноТ iнтеграцiТта
iнтеграцiТ у Свропейський простiр освiти за умови збереження i розвитку досягнень та
прогресивних традицiй нацiональноТ освiти, вiдкритостi формування структури й обсягу
ocBiTHboT та професiйноТ пiдготовки фахiвцiв, HayKoBocTi, безперервностi, iнформованостi,
гуманiзацii, прiоритетностi суспiльних та духовних цiнностей.

2.7, Стандарти фаховоТ передвищоТ освiти розробляються для кожноТ спецiальностi
вiдповiдно до НацiональноТ рамки квалiфiкацiй i використовуються для визначення змiсту та
оцiнювання результатiв ocBiTHboT дiяльностi за освiтньо-професiйними лрограмами фаховоТ
передвищоТ освiти.
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Стандарт фаховоТ передвищоТ освiти визначае TaKi вимоги до освiтньо-лрофесiйноТ
програми:

- перелiк обов'язкових загzLльних та спецiальних компетентностей i результатiв
навчання здобувачiв фаховоТ лередвищоТ освiти;

- ВИМОГИ ДО ПОПеРедньОТ освiти осiб, якi можуть розпочати навчання за цiею
програмою;

- ОбСяг кредитiв СКТС, необхiдний для здобуття ступеня фахового молодшого
бакалавра за вiдповiдною спецiальнiстю;

- форми атестацiТ здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти;
- вимоги до системи внутрiшнього забезпечення якостi фаховоТ передвищоТ освiти;
- вимоги професiйних стандартiв (за наявностi).
2.8. З метою вiдповiдностi вимогам державних стандартiв пiдготовки фахiвцiв

вiдбуваеться вдосконалення матерiально-технiчноТ бази Коледжу:
- ОнОвлення обладнання лабораторiЙ, комп'ютерних класiв, навч€Lпьних кабiнетiв;
- Оновлення iнформацiйного фонду пiдручникiв, педагогiчноi, методичноТ та

дОпОмiжноТ лiтератури, навчilльно-методичного та матерiально-технiчного забезпечення
викладан ня дисципл iH, програмного забезпечення ком п' ютерноТ техн iки ;

- ОнОвлення сучасноТ бази технiчного супроводу, у тому числi комл'ютерного, що ма€
ЗабеЗпечити впровадження у навчальний процес HoBiTHix iнформацiйних технологiй, доступ
ДО МеРеЖi високоякiсних баз даних, розширення можливостi слрийняття обсягу iнформацiТ,
що постiйно зроста€.

2.9. Щля полiпшення кадрового забезлечення освiтнього процесу Коледжу забезпечуе
пiдвищення квалiфiкацiТ й професiйноТ лiдготовки педагогiчних кадрiв, ix дiлових i

МОРаЛьних якостеЙ, залучення викладачiв з науковими ступенями та ледагогiчними
ЗВаННями, Слецiалiстiв-лрактикiв. Коледж сприяс участi викладачiв у науковiй та пошуковiй
робот1, л рофес i йному зростанню молодих викладач i в.

2.10. Науково-методична база викладання забезлечусться методичними вказiвками,
методичними рекомендацiями, розробленими викJlадачами Коледжу, загальноприйнятими
понятiЙними, тлумачними, iншомовними, термiнологiчними словниками, якi сприяють
розкриттю понять, TepMiHiB, визначенню TeopiTTa методики навччLпьних дисциплiн.

2.1l. Пiдвищення ефективностi ocBiTHboT дiяльностi в Коледжi вiдбуваеться шляхом
ПОСтiЙного вдосконалення форм i методiв навчання. ,Щля цього вивчаеться, аналiзуеться й
поширюеться передовий ледагогiчний досвiд.

2.12. Нацiональне виховання здiйснюеться впродовж усього процесу навчання молодi,
воно забезлечус всебiчниЙ розвиток, гармонiйнiсть i цiлiснiсть особистостi, формування
грОмадянина УкраТни, здатного до самостiЙного мислення, словненого любовi до держави
УкраТни.

2.1З. Коледж забезпечуе розвиток фiзичного виховання та масового спорту як
важливоТ складовоТ виховання молодi.

2.14. Монiторинг якостi освiти в Коледжi проводиться на засадах, визначених Законом
Украiни "Про ocBiTy"

2.15. Прийом на навчання для здобуття фаховоТ передвищоТ освiти здiйснюсться на
конкурснiЙ ocHoBi на пiдставi правил приЙому Коледжу, розроблених вiдповiдно до Умов
пРиЙому на навчання до закJIадiв фаховоТ передвищоi освiти, затверджених MiHicTepcTBoM
освiти i науки УкраiЪи.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ УНIВЕРСИТЕТУ

З.l. Коледж засновано на державнiй формi власностi i лiдлорядковано MiHicTepcTBy
освiти i науки Украiни та.Щержавному унiверситету економiки i технологiй.

З.2. ПРава iобов'язки Унiверситету щодо управлiння Коледжем визначаються
Законом УкраТни кПро ocBiTy>, Законом УкраiЪи кПро фахову передвилtу ocBiTy> та iншими
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ЗаКОНаМИ УКРаТни, Статутом .Щержавного унiверситету економiки i технологiй та цим
положенням.

3.3. Унiверситет:
l) затверджус Положення про Вiдокремлений структурний пiдроздiл <Криворiзький

фаховиЙ коледж !ержавного унiверситету економiки iтехнологiй>, його нову редакцiю та
змiни до нього;

2) укладае контракт з директором Коледжу, обраним (призначеним) у порядку,
встановленому законодавством та цим Положенням;

3) розривае строковий труловий договiр (контракт) з керiвником Коледжу з пiдстав та
у порядку, визначених законодавством та цим Положенням;

4) ПОГОДЖуе КОшторис та приймае фiнансовий звiт Коледжу у виладках та порядку,
визначених законодавством ;

5) здiйснюе контроль за дотриманням установчих документiв Коледжу;
6) РеалiзУе iншi права, лередбаченi законодавством, Статутом Щержавного

унiверситету економiки iтехнологiй та цим Положенням.
З.4. Унiверситет може делегувати oKpeMi своТ повноваження органу управлiння

Коледжем таlабо Наглядовiй радi Коледжу.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ УПРАВЛIННЯ ТА
ОРГАНIВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ

4.1. УпРавлiння Коледжем в межах повноважень, визначених законами, Статутом
!ерЖавного унiверситету економiки i технологiй та цим Положенням, здiйснюють:

1) Унiверситет;
2) директор Коледжу;
3) колегiальний орган управлiння Коледжем;
4) вищий колегiмьний орган громадського самоврядування;
5) органи студентського самоврядування;
6) наглядова рада;
7) iншi органи, визначенi цим Положенням.
4.2. ПРаВа i ОбОв'язки Унiверситету щодо управлiння Коледжем визначаються

Законом Украiни кПро фахову передвищу ocBiTy> та iншими законами УкраТни, Статутом
,Щержавного унiверситету економiки i технологiй, а також цим Положенням.

4.3. Колегiальний орган управлiння Коледжем.
4.3.1. ПеДаГОгiчна рада е колегiальним органом улравлiння Коледжем, склад якого

щорiчно затверджуеться HaKutзoM директора Коледжу.
4.З.2. Педагогiчна рада Коледжу:
1) визначае стратегiю i перспективнi напрями розвитку Коледжу;
2) розглядае проект установчого документа Коледжу, а також пропозицiТ щодо

внесення змiн до нього;
3) розгляда€ проект кошторису (фiнансового плану) та рiчний звlт

Коледжу;
4) ухвалюе вiдповiдно до законодавства рiшення лро розмiщення власних надходжень

КоледжУ у територiальних органах центрального органу виконавчоТ влади у сферi
КаЗНаЧеЙСького обслуговування бюджетних коштiв або в банкiвських установах;

5) визнача€ систему та затверджуе лроцедури внутрiшнього забезпечення якостi
ОСвiти, включаючи систему та механiзми забезпечення академiчноТдоброчесностi;

6) погоджус за поданням директора Коледжу рiшення про утворення, реорганiзацiю,
перетворення (змiну типу) або лiквiдацiю структурних пiдроздiлiв Коледжу;

7) за поданням директора Коледжу надае згоду на лризначення завiдувачiв вiддiлень
та голiв цикJIових комiсiй;

8) затверджус положення про органiзацiю освiтнього процесу;
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9) ЗаТверлжу€ зр€вок та порядок виготовлення власного документа про здобуту ocBiTy;
l0) маС право вносити подання про вiдкликання директора Коледжу з пiдстав,

ПеРеДбаЧеНих Законодавством, цим Положенням, контрактом, яке розгляда€ться на
Загальних зборах трудового колективу Коледжу;

l l) ОбГОвОрю€ питання та визначае заходи з пiдвищення квалiфiкацiТ ледагогiчних
ПРаЦiвникiв, розвитку жньоТ творчоТ iнiцiативи, затверджуе щорiчний план пiдвищення
квал iфiкацiТ педагогiчних працi вникiв;

l2) приймае рiшення таlабо рекомендацiТ з питань впровадження в освiтнiй процес
КРаЩОГО Педагогiчного досвiду та iнновацiй, участi в дослiдницькiй, екслериментапьнiй,
iННОВаЦiйНiй дiяльностi, спiвпрацi з iншими закладами освiти, науковими установами,
фiЗИЧНими та юридичними особами, якi сприяють розвитку фаховоТ передвищоТ освiти;

lЗ) мас право iнiцiювати проведення позапланового iнституцiйного аудиту Коледжу;
l4) приймае рiшення з литань вдосконалення методичного забезпечення освiтнього

процесу;
l5) приймае рiшення з питань вiдповiдальностi учасникiв освiтнього лроцесу за

порушення академ iчноТ доброчесностi ;

l6) приймае рiшення таlабо рекомендацiТз iнших питань вiдловiдно до законодавства
та установчих документiв Коледжу.

4.3.3. Педагогiчну раду Коледжу очолюе його голова, яким с директор Коледжу. !о
ПедагогiчноТ ради Коледжу можуть входити за лосадами заступники директора, завiдувачi
вiддiлень, завiдувач бiблiотеки, голови циклових комiсiй, завiдувачi навчtlльно-виробничих
майстерень, лабораторiй, iншi ледагогiчнi працiвники, головний бухгалтер, керiвники
ОРГанiв громадського самоврядування працiвникiв Коледжу, керiвники виборних органiв
лервинних профслiлкових органiзацiй (за наявностi), представники студентського
СаМОВРЯДУВаННЯ ВiДлОвiдно до квот, визначених установчими документами Коледжу. При
ЦЬОМУ Не МеНШ ЯК 75 вiдсоткiв загальноТ чисельностi складу ПедагогiчноТ ради мають
становити педагогiчнi працiвники Коледжу i не менш як 10 вiдсоткiв - виборнi llредставники
З чиСла здобувачiв освiти Коледжу. Виборнi представники осiб, якi навчаються, обираються
вищим органом студентського самоврядування Коледжу.

Виборнi представники з числа здобувачiв освiти Коледжу беруть участь у роботi
ПедагогiчноТ ради Коледжу пiд час розгляду литань, що стосуються навчання, побуту та
вiдпочинку осiб, якi у ньому навчаються. Пiд час розгляду iнших питань, вiднесених до
ПОВНОВаЖеНЬ ПедагогiчноТ ради, норма щодо обов'язковоТ участi в роботi колегiального
ОРГаНУ УПРаВлiння закладу не менш як l0 вiдсоткiв виборних представникiв з числа
здобувачiв освiти Коледжу не застосовуеться.

4.З,4. РiШеННЯ ПедагогiчноТ ради, прийнятi вiдповiдно до законодавства, е
обов'язковими до виконання BciMa учасниками освiтнього процессу.

Рiшення ПедагогiчноТ ради вводяться в дiю наказами директора Коледжу.
4.3.5. У КОЛедЖi можуть утворюватися колегiальнi органи управлiння вiдокремлених

СТРУКТУРНИХ Пiдроздiлiв, вiддiлень, повноваження яких визначаються Педагогiчною радою
Коледжу вiдповiдно до установчих документiв.

4.4. Наг лядова рада Коледжу.
4.4.1. Наглядова рада Коледжу здiйснюе своТ функцiТ у порядку, визначеному

ЗаКОНОДаВСТВОМ та Статутом !ержавного унiверситету економiки i технологiй.
4.4.2. Членом наглядовоТ ради не може бути особа, яка:
1) за рiшенням суду визнана недiсздатною або дiездатнiсть якоТ обмежена;
2) мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята в

установленому законом порядку;
3) вiдповiдно до вироку суду позбавлена права обiймати вiдповiднi посади;
4) За рiшенням суду була визнана винною у вчиненнi корупцiйного правопорушення

абО ПРаВОлОрушення, пов'язаного з корупцiсю, - протягом року з дня набрання вiдловiдним
рiшенням суду законноТ сили;
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5) пiддавалася адмiнiстративному стягненню за корулцiйне правопорушення або
праволорушення, пов'язане з корупцiею, - лротягом року з дня набрання вiдповiдним
рiшенням суду законноТ сили;

6) пiдпадае пiд дiю частини TpeTboTcTaTTi l Закону УкраТни "Про очищення влади".
!о складу Наглядовот ради не можуть входити працiвники та здобувачi освiти

Коледжу.
4.4.з. Наглядова рада Коледжу сприяе вирiшенню перспективних завдань його

розвитку, залученню фiнансових pecypciB для забезпечення його дiяльностi з основних
налрямiв розвитку i здiйснення контролю за 1k використанням, ефективнiй взаемодiТ
Коледжу з державними органами та органами мiсцевого самоврядування, громадськiстю,
громадськими об'еднаннями та суб'ектами господарськоТ дiяльностi в iHTepecax розвитку,
п iдви щення я KocTi ocBiTHboT дiял bHocTi i конкурентоспроможностi Коледжу.

4.4.4. КерiВниМи принципами дiяльностl НаглядовоТ ради € принципи лрозоростi i
пiдзвiтностi.

4.4.5. TepMiH повноважень членiв НаглядовоТ ради становить л'ять poKiB.
4.4.6. Наглядова рада ма€ лраво:
l) сприяти залученню додаткових джерел фiнансування;
2) брати Участь у роботi колегiальних органiв Коледжу з лравом дорадчого голосу;
3) бРаТИ УчаСть у визначеннi та затверджувати стратегiю розвитку Колелжу;
4) КОНТРОЛЮвати дотримання законодавства УкраiЪи, нормативних документiв

Унiверситету та цього Положення;
5) проводити конкурсний вiдбiр на посаду директора Коледжу;
6) розглядати щорiчнi звiти директора Коледжу про реалiзацiю стратегiТ розвитку

закладу;
7) iнiцiювати проведення лозалланового iнституцiйного аудиту дiяльностi Коледжу

(не бiльше одного разу протягом строку повноважень наглядовоТ ради);
8) вiдстежувати та врегульовувати потенцiйнi конфлiкти iHTepeciB у дiяльностi

директора Коледжу;
9) вносити ректору Унiверситету лодання про заохочення або вiдкликання директора

КОЛеДЖУ З пiдСтав, визначених законодавством, цим Положенням або контрактом;
l0) здiйснювати iншi права, визначенi законом та цим Положенням.
4.4.7. Засiдання НаглядовоТ ради проводить iT голова, а в разi його вiдсутностi iнший iT

член, визначениЙ самоЮ радою. ЗасiданнЯ НаглядовоТ ради е правомочними за умови участi
2lЗ вlдiТ загального складу.

4.4.8, Рiшення НаглядовоТ ради лриймаються простою бiльшiстю голосiв вiд
ПРИСУтнiх на засiданнi членiв НаглядовоТ ради. У разi рiвного розподiлу голосiв членiв
наглядовот ради голос головуючого е вирiшальним. Рiшення Наглядовот ради оформляються
лротоколами, якi пiдписуються головуючим на засiданнi та скрiплюються печаткою
Коледжу.

4.4.9. ПРОтОколи, вiдеотрансляцiТ таlабо стенограми засiдань НаглядовоТ ради
оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi) Коледжу протягом тижня з дня
вiдповiдного засiдання.

4.4.|0. Рiшення НаглядовоТ ради у письмовiй формi в п'ятиденний строк доводяться
до вiдома директора Коледжу та € обов'язковими до розгляду та вiдповiдного реагування.

4.4.11. Вчена рада Унiверситету мас право достроково прилинити повноваження
НаглядовоТ ради або окремих iT членiв.

4.4.12. Порядок визначення компенсацiТ витрат наглядовоТ ради Коледжу
затверджусться Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

4.4.1З. У своТй роботi Наглядова рада може використовувати бланки з
найменуванням i символiкою Коледжу.

4.4,14. МаТеРiально-технiчне забезпечення дiяльностi наглядовоТ ради
Коледж.

власним

здiйснюе
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4.5. Орган и громадського самоврядуван ня.
4.5.1. ВИщим колегiальним органом громадського самоврядування Коледжу е Загальнi

ЗбОРИ ТРудОвого колективу, вкJ]ючаючи виборних представникiв iз числа здобувачiв освiти.
4.5.2. Порядок скJIикання i прийняття рiшень Загальних зборiв трудового колективу

Коледжу визначаеться цим Положенням.
4.5.3. ЗбОРИ трудового колективу скликае директор, який вiдповiдним нак€вом

встановлюе порядок та строки 'lх проведення. Збори трудового колективу Коледжу можуть
також скликатися за iнiцiативою ПедагогiчноТ ради, профспiлкового KoMiTery, оформленою
вiдповiдним рiшенням, а також за iнiцiативи не менш двох третин працiвникiв.

4.5.4. У Загальних зборах трудового колективу лредставленi Bci категорiТ працiвникiв
Коледжу та представники з числа осiб, якi в ньому навчаються. При цьому не менш як 75
вiдсоткiв загальнот чисельностi делегатiв (членiв) колегiального органу повиннi становити
педагогiчнi працiвники, якi працюють у Коледжi заосновним мiсцем роботи, i не менш як l0
вiдсоткiв - виборнi лредставники з числа здобувачiв освiти, якi обираються органом
студентського самоврядування шляхом прямих тасмних виборiв.

РiШення Загальних зборiв трудового колективу приймаеться бiльшiстю голосiв за
ПРИСУТНОСтi двох третин членiв трудового колективу та оформлюсться протоколом.

ЗаГальнi збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутнi
Не МеНШе ПОЛОВИни ЗагальноТ кiлькостi членiв трудового колективу Коледжу або не менше
як двi третини обраних делегатiв.

4.5.5. Загальнi збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на piK.
4.5.6. Загальнi збори трудового колективу Коледжу:
l) ПОгОджують за поданням ПедагогiчноТ ради Положення про Коледж та змiни до

нього;
2) заслУховують щорiчний звiт директора Коледжу та оцiнюють його дiяльнiсть;
3) обирають комiсiю з трудових спорiв вiдповiдно до законодавства лро lIрацю;
4) розглядають за обrрунтованим поданням Педагогiчнот ради llи,гання про

дострокове лрилинення повноважень директора Коледжу i направляють вiдповiдне подання
ректору Унiверситету;

5) Затверджують правила внутрiшнього розпорядку Коледжу i колективний договiр;6) ПРИймаЮть рiшення з iнших питань дiяльностi Коледжу вiдповiдно до
законодавства та установчих документiв.

4.6. Студентське самоврядування.
4.6.1 . У КОледжi дiе студентське самоврядування, яке с невiд'емною частиною

громадського самоврядування коледжу.
СТудентське самоврядування об'еднуе Bcix здобувачiв освiти Коледжу, у тому числi

неповнолiтнiх. Yci здобувачi освiти Коледжу, якi у ньому навчаються, мають piBHi права
ЩОДО УЧаСТi У Студентському самоврядуваннi, можуть обиратися та бути обраними до його
органiв.

Студентське самоврядування здiйснюсться здобувачами освiти Коледжу
безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, якi обираються шляхом
прямого та€много голосування здобувачiв освiти.

4.6.2. У СвОТй дiяльностi органи студентського самоврядування керуються Законом
Украiни кПро фахову передвиЩу ocBiTy>, Законом УкраiЪи <Про вищу ocBiTy>l, цим
положенням, а також Положенням про студентське самоврядування Коледжу.

4.6.3. ПОлОження про студентське самоврядування Коледжу мас визначати:
l) структуру органiв студентського самоврядування, порядок i перiодичнiсть lx

обрання та звiтування, розподiл повноважень та порядок здiйснення ними своеТ дiяльностi;
2) ПОвноваження органiв студентського самоврядування, у тому числi порядок

погодження рiшень, визначених Законом УкраiЪи кПро фахову передви|лу ocBiTy>;
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3) ПОРЯДОК пРипинення повноважень здобувачiв освiти Коледжу, обраних до органiв
студентського самоврядування, у тому числi щодо питань iнiцiювання та проведення
голосування про'lх вiдкликання;

4) ЛОрядок здiйснення студентського самоврядування у структурних пiдроздiлах
Коледжу;

5) порядок проведення виборiв лредставникiв здобувачiв освiти Коледжу до органiв
студентського самоврядуван ня ;

б) ЗаСаДИ УтвОрення та функцiонування студентського дослiдницького товариства.
4.б.4. Органи студентського самоврядування дiють на принципах:
l ) добровiльностi, колегiальностi, вiдкритостi;
2) виборностi та звiтностi;
3) piBHocTi прав здобувачiв освiти Коледжу на участь у студентському

самоврядуваннi;
4) незалежностi вiд впливу полiтичних лартiй та релiгiйних органiзацiй;
5) академ i чноТ доброчесностi.
4.6.5. СтУдентське самоврядування здiйснюеться на piBHi Коледжу, гуртожиткiв,

структурн их п iдроздiл i в Коледжу.
4.6.6. Органи студентського самоврядування можуть мати рiзноманiтнi форми

(парламент, сенат, старостат, студентська дирекцiя, студентський деканат, студентська рада
тощо).

4.6.7, На PiBHi Коледжу дiс контрольно-ревiзiйний орган студентського
самоврядування - контрольно-ревiзiйна комiсiя. ,Що складу контрольно-ревiзiйноТ KoMiciT не
МОЖУТЬ ВХОДИТИ КеРiвники та члени виконавчих органiв студентського самоврядування,
студентських виборчих ком iсiй.

4.6.8. КеРiвники органiв студентського самоврядування та iх заступники не можуть
перебувати на посадi бiльш як два строки.

4.6.9, З пРилиненням особою навчання у Коледжi припиняеться iT участь в органi
студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське
сам оврядування Коледжу.

4.6. l 0. Органи студентського самоврядування:
l) беруть участь в управлiннi Коледжем у порядку, встановленому Законом УкраТни

<ПРО фахоВУ передвишtу ocBiTy>, Законом УкраТни кПро вищу ocBiTy> та цим Положенням;
2) беРУТЬ УЧаСть в обговореннi та вирiшеннi питань удосконалення освiтнього

процесу, призначення стипендiй, органiзацiтдозвiлля, оздоровлення, побуту та харчування;
З) ПРОВОДять органiзацiйнi, просвiтницькi, дослiдницькi, слортивнi, оздоровчi,

культурно-мистецькi та iншi заходи;
4) берУть УЧасть у заходах (процесах) щодо забезпечення якостi фаховоТ передвищоТ

освiти;
5) захищають права та iнтереси здобувачiв фаховоТ передвищоТ освiти;
6) делегують cBoix представникiв до робочих та дорадчо-консультативних органiв;
7) ухвалюють акти, що регламентують iх органiзацiю та дiяльнiсть;
8) беРУТЬ УЧаСть у вирiшеннi питань забезпечення нztлежних побутових умов

проживання здобувачiв у гуртожитках та органiзацii харчування;
9) РОЗпОряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим iM

майноМ вiдповiднО до законоДавства; прИ формуванНi кошторису (фiнансового плану)
Коледжу надають обов'язковi до розгляду лропозицiТ щодо розвитку його матерiальноТ бази,
У ТОМУ ЧИСЛi З питань, що стосуються навчання, побуry та вiдпочинку студентiв;

10) вносять пропозицiТ щодо змiсту освiтньо-професiйних програм;
l l) мають право оголошувати акцiТ протесту;
l2) мають право об'еднуватися у регiональнi та всеукра]Ъськi органiзацiТ, дiяльнiсть

яких не мас полiтичного або релiгiйного спрямування;
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l3) виконують iншi функцiт, передбаченi Законом Укратни кпро фахову передвищу
ocBiTy> та положенням про студентське самоврядування Коледжу.

4.б.l 1. За погодженням з вiдповiдним органом студентського самоврядування
Коледжу лриймаються рiшення про:

1) вiдрахування студентiв Коледжу та Тх поновлення на навчання (KpiM випадкiв,
передбаченихлунктами 1-З,7частини першоТ cTaTTi 44 Закону УкраТни кПро фахову
передвищу ocBiTy> N2745-VIII вiд б червня 20l9 року);

2) переведення осiб, якi навчаються у Коледжi, з одного джерела фiнансування на
iнше;

3) поселення осiб, якi навчаються
гуртожитку;

у Коледжi, до гуртожитку i виселення ix iз

4) дiяльнiсть студентських мiстечок та гуртожиткiв для проживання осiб, якi
навчаються у Коледжi.

4.6.12. Рiшення з питань, зазначених у п.п. 4.6.12 цього Положення, може бути
ухвалене без погодження, якщо протягом одного мiсяця пiсля надходження вiдповiдного
лодання орган студентського самоврядування не висловив свост позицiт.

4.6.|з. ВищиМ органоМ студентсьКого самовРядуваннЯ е Загальнi збори студентiв
Коледжу, якi:

l) затверджують положення про студентське самоврядування Коледжу;
2) обирають керiвника та членiв виконавчого органу студентського самоврядування,

дають оцiнку iхнiй дiяльностi;
3) затверджують процедуру використання майна та коштiв органiв студентського

самоврядуван ня, лiдтримки студентських i н iцiати в на конкурсн их засадах;
4) ЗаТВерджують рiчний кошторис витрат (бюджет) органiв студентського

самоврядування, вносять до нього змiни, заслуховують звiт про його виконання;
5) Обирають контрольно-ревiзiйну комiсiю з числа здобувачiв освiти для здiйснення

поточного контролЮ за дiяльнiстю, станом використання майна та виконання бюджету
органi в студентського самоврядування ;

6) фОрмУють студентськi виборчi KoMiciT з числа здобувачiв освiти Коледжу для
органiзацiТ та проведення виборiв до орган iB студентського сам оврядування;

7) обираютЬ представникiв студентiв закладу до вищого колегiаllьного органу
гром адського самоврядування та колегiального органу управл iння Коледжем ;

8) засл)ховуютЬ звiти виконавчого, робочих i контрольно-ревiзiйних органiв
студентського самоврядування, дають оцiнку jiнiй дiяльностi;

9) здiйснюють iншi ловноваження, лередбаченi Законом УкраrЪи кПро фахову
лередвиlлу ocBiTy> та положенням про студентське самоврядування Коледжу.

4.6.14. Адмiнiстрацiя Коледжу не мае права втручатися в дiяльнiсть органiв
студентського самоврядування (KpiM питань, пов'язаних з безпекою учасникiв освiтнього
процесу, а також iз використанням бюджетних коштiв та майна Коледжу).

4.6.15. Рiшення органiв студентського самоврядування, прийнятi в межах ix
компетенцiт та доведенi до адмiнiстрацii, не потребують затвердження, схвztлення чи
введення в дiю керiвником, iншими органами управлiння Коледжу.

4.6.16. Щиректор Коледжу забезпечус належнi умови для дiяльностi органiв
сryдентського самоврядування.

4.6.17. Кошти органiв студентського самоврядування спрямовуються на виконання
ixHix завдань i здiйснення повноважень вiдповiдно до затверджених ними кошторисiв.

4.6.18. Органи студентського самоврядування публiчно звiтують про використання
коштiв та виконання кошторисiв не менше одного разу на piK.
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5. прАвА тА оБов,язки дирЕкторА колЕджу.
ПIДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗIРВАННЯ КОНТРАКТУ

5.1. Безлосередне управлiння Коледжем здiйснюс директор.
5.2. !иректор Коледжу призначасться на посаду на умовах контракту за результатами

проведеного конкурсного вiдбору та звiльняеться з лосади за рiшенням ректора з пiдстав,
визначених законодавством про працю, установчими документами Унiверситету та
контрактом.

5.З. ЩИРеКТОР Коледжу признача€ться на лосаду строком на п'ять poKiB за
результатами конкурсного вiдбору, який проводить наглядова рада закладу. Порядок
проведення конкурсного вiдбору на посаду директора Коледжу затверджусться Вченою
радою Унiверситету, вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро фахову передвищу ocBiTy>.

5.4. Кандидат на посадУ директора повинен бути громадянином УкраТни, мати ступiнь
МагiСтра (освiтньо-квалiфiкацiйний piBeHb спецiалiста), вiльно володiти державною мовою i
мати стаж роботи на посадах ледагогiчних таlабо науково-педагогiчних лрацiвникiв не менш
як п'ятЬ poKiB. ,Що зазначеного стажУ може бути зараховано до трьох poKiB стажу роботи на
керiвних посадах.

5.5. Одна й та сама особа не може бути директором Коледжу бiльше нiж два строки.
5.б. Не мОже бути допущена до участi у KoHKypci та призначена (у тому числi

виконувачем обов'язкiв) на посаду директора Коледжу особа, яка:
l ) За Рiшенням суду визнана недiездатною або дiсздатнiсть якоТ обмежена;
2) мае судимiсть за вчинення злочину, якщо така судимiсть не погашена або не знята в

установленому законом порядку;
3) вiдповiдно до вироку суду позбавлена права обiймати вiдповiднi посади;
4) за рiшенням суду була визнана винною у вчиненнi корупцiйного або лов'язаного з

корупцiсю правопорушення - протягом року з дня набрання вiдповiдним рiшенням суду
законноТ сили;

5) пiддавалася адмiнiстративному стягненню за лов'язане з корулцiею
правопорушення _ лротягом року з дня набрання вiдловiдним рiшенням суду законнот сили;

6) не пройшла слецiальноТ перевiрки або не надала згоди на tT проведення.
Не може бути допущена до участi у KoHKypci особа, яка с членом НаглядовоТ ради

Коледжу або НаглядовоТ ради Унiверситету.
5.7. .щиректор Коледжу може бути звiльнений з посади ректором за поданням

наглядовот Ради або Зборiв трудового колективу Коледжу з пiдстав, визначених
законодавством, за лорушення законодавства Укратни, установчих документiв Унiверситету,
цього Положення та/або умов контракту.

5.8. Подання про вiдкликання директора може бути внесене на Збори трудового
колективу Коледжу бiльшiстю складу ПедагогiчноТ ради Коледжу не ранiше нiж через piK
пiсля призначення цього директора.

5.9. ПОданНя ректору про вiдкликання директора Коледжу приймасться, якщо його
пiдтрималИ двi третиНи складУ НаглядовоТ ради абО бiльшiстЮ голосiв членiв Зборiв
трудового колективу Коледжу.

5.10. У визначених законодавством випадках ректор Унiверситету за поданням
Наглядовот ради Коледжу може призначити виконувача обов'язкiв директора Коледжу за
контрактом з метою здiйснення заходiв антикризового менеджменту, aJle не бiльш як на два
роки. Порядок застосування заходiв антикризового менеджменту у закладах фаховоТ
передвищот освiти, структурних пiдроздiлах затверджу€ться центральним органом
виконавчоТ влади у сферi освiти i науки.

засновник новоутвореного заклалу фаховот передвищот освiти або уповноважений
ним орган за контрактом признача€ виконувача обов'язкiв керiвника закладу фаховоТ
передвищоТ освiти, але не бiльш як на два роки.

5.1 l. Щиректор щороку звiтус на Зборах трудового колективу Коледжу.
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5.12. Щиректор зобов'язаний оприлюднювати щорiчний звiт про реалiзацiю стратегiТ
розвитку Коледжу на офiцiйнiй веб-сторiнцi Коледжу.

5.13. Щиректор Коледжу в межах cBoix повноважень:
l ) органiзовуе дiяльнiсть Коледжу;
2) вирiшус питання фiнансово-гослодарськоТ дiяльностi Коледжу, формуе його

СТРУКТУРУ, фОРмуе i подас на затвердження штатний розпис вiдповiдно до законодавства, €

РОЗПОРЯДНИКОм маЙна i коштiв, забезпечус дотримання штатно-фiнансовоТ дисциплiни;
3) забезпечус розроблення, несе вiдповiдальнiсть за реалiзацiю затвердженоТ стратегiТ

розвитку Коледжу;
4) Забезлечус дотримання законодавства, Статуту Унiверситету, цього Положення,

ВИКОНаННЯ Рiшень Загальних зборiв трудового колективу, ПедагогiчноТ ради Коледжу;
5) ПОДае на погодження Загальних зборiв трудового колективу Положення про

Коледж (KpiM випадку утворення закладу фаховоТ передвищоТ освiти);
6) видае накази i розпорядження, надас доручення, обов'язковi для виконання BciMa

учасниками освiтнього процесу i структурними пiдроздiлами Коледжу;
7) вiдповiдае за результати дiяльностi Коледжу перед засновником або

уповноваженим ним органом;
8) забезпечуе виконання кошторису (фiнансового плану), укладас договори;
9) приймас на робоry та звiльняс з роботи працiвникiв;
l0) Признача€ на посаду керiвникiв вiддiлень та циклових комiсiй за згодою

Педагогi чноТ ради Коледжу;
1 l) Забезпечу€ охорону працi та безпеку життсдiяльностi, дотримання законностi та

порядку;
1 2) затверджу€ посадовi iнструкцiТ працiвникiв;
l 3) формус контингент здобувачiв освiти;
l4) у встановленому законодавством порядку вiдраховуе з Коледжу та лоновлюс на

навчання в ньому осiб, якi навчаються (навчалися) у закладi (закладах) фаховоТ передвищоТ
освiти;

l 5) забезпечус органiзацiю освiтнього процесу та здiйснення контролю за виконанням
освiтньо-професiй них програм ;

16) розробля€ та ухвалюе за погодженням з Педагогiчною радою Коледжу рiшення
ПРО УТВОРенНЯ, реорганiзацiю, перетворення (змiну типу) або лiквiдацiю структурних

l 7) органlзовус функцiонування системи внутрiшнього забезлечення якостi освiти;
l8) здiйснюе контроль за якiстю роботи педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших

працiвникiв;
l 9) ЗабеЗПечу€ Створення умов для здiйснення дiевого та вiдкритого громадського

контролю за дiяльнiстю Коледжу;
20) СПРИяе та створю€ умови для дiяльностi органiв громадського самоврядування,

органiзацiй профспiлок (за наявностi), якi дiють у Коледжi;
2l) сприяе формуванню здорового способу життя у Коледжi, змiцненню спортивно_

оздоровчот бази закладу, створюе належнi умови для занять масовим спортом;
22) спiльно з виборними органами первинних лрофспiлкових органiзацiй Коледжу (за

наявностi) подае для затвердження Загальними зборами трудового колективу Коледжу
ПраВила внутрiшнього розпорядку та колективниЙ договiр i пiсля затвердження пiдписус ix;

23) здiйснюс 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;

24) Здiйсню€ контроль за виконанням плану заходiв, спрямованих на запобiгання та
пРОтидiю бУлiнгу (цькуванню) у Коледжi i розгляда€ скарги про вiдмову у реагуваннi на
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ВИПаДКИ бУЛiНГУ (uькування) за заявами здобувачiв освiти, ixHix батькiв, законних
ЛРеДСТаВНИКiВ, iНших осiб та лриЙмас рiшення за результатами розгляду таких скарг;

сприя€ створенню безпечного освiтнього середовища у Коледжi та вживае заходiв для
наданнЯ соцiальниХ та психолОгопедагогiЧних послуГ здобувачам освiти, якi вчинили булiнг
(цькування), стали його свiдками або постраждали вiд булiнгу;

25) ЗДiйСНЮС iншi повноваження, передбаченi законом, статутом Унiверситету та цим
положенням.

5.14. !иректор Коледжу вiдповiдае за провадження та результати ocBiTHbor,
еконошliчнот та iнших видiв дiяльностi у Коледжi, стан i збереження нерухомого та iншого
майна закладу.

5.15. !иректор Коледжу щороку звiтус перед засновником або уповноваженим ним
органом та вищим колегiальним органом громадського самоврядування закладу фаховоТ
лередвищоТ освiти, Наглядовою радою.

5.16. ,Щиректор Коледжу зобов'язаний оприлюднювати щорiчний звiт про реалiзацiю
стратегiТ розвитку Коледжу на офiцiйному веб-сайтi (веб-сторiнцi) Коледжу.

5.17. Щиректор Коледжу вiдловiдно до установчих документiв може делегувати
частину cBoji повноважень cBotM заступникам, а також керiвникам структурних пiдроздiлiв.

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМIЧНОi ДОБРОЧЕСНОСТI В КОЛЕДЖI

6.1. Забезпечення академiчноТ доброчесностi в Коледжi здiйснюсться вiдповiдно до
Закону УкраТни "Про ocBiTy" з урахуванням особливостей, визначених Законом УкраТни
кПро фахову лередвищу ocBiTy>.

6.2. Кожен учасник освiтнього лроцесу в Коледжi зобов'язаний лотримуватися
прин ци п iB академ iчноТ доброчесностi.

6.З. Формування академiчноТ доброчесностi здобувачiв освiти с одним iз завдань
Коледжу.

6.4. .ЩИРеКтОр та Педагогiчна рада забезпечують дотримання принципiв академiчноТ
доброчесностi в Коледжi у межах своеТ комлетенцiТ.

б.5, Порушеннями академiчноТ доброчесностi в Коледжi, KpiM передбачених Законом
Украlrrи "Про ocBiTy", е:

I) несанкцiонована спiвпраця - надання здобувачам фаховоТ передвищоI освiти
допомоги педагогiчними (науково-ледагогiчними) працiвниками, батьками або iншими
особами, що не передбачена умовами виконання завдань;

2) аКаДеМiчне шахрайство - використання пiд час контрольних заходiв нелередбачених
допомiжних матерiалiв таlабо технiчних засобiв, проходження процедур контролю
результатiв навчання пiдставними особами, лодавання як результатiв власноТ працi TBopiB,
виконаних iншими особами, у тому числi на замовлення;

3) необ'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або заниження оцiнки результатiв
навчання здобувачiв фаховот передвищот освiти, 'i.xHix творчих здобуткiв, а також
компетентностей педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв Коледжу пiд час ix
атестацiТ або сертифi кацiТ.

6.6. За Порушення академiчноТ доброчесностi педагогiчнi (науково-педагогiчнi)
ПРаЦiВНиКи Коледжу можуть притягатися до такоТакадемiчноТ вiдповiдальностi:

- вiдмова у присвоеннi, пiдтвердженнi або позбавлення присвоеного педагогiчного
звання, квалiфi кацiйноТ категорiТ;

- позбавлення на строк вiд одного до п'яти pokiB права брати участь у роботi комiсiй з
атеСтацiТ педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвникiв, з акредитацiТ ocBiTHbo-
професiйних програм, з iнституцiйного аудиту закладiв освiти, у журi учнiвських i
студентських олiмпiад та iнших змагань, У дорадчих i робочих органах, створюваних
органами державноТ влади та органами мiсцевого самоврядування;

- НеДОПУск До проходження сертифiкацiТстроком на три роки, позбавлення сертифiката;
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- обмеженНя права на вибiР ocBiTHix програм, форм навчання, закладiв освiти, установ i
органiзацiЙ, iншиХ суб'сктiВ ocBiTHboT дiяльностi, що здiйснюють пiдвищення квалiфiкацiТ
педагогiчних (науково-педагогiчних) працiвни KiB;

- приЙняття атестацiЙною комiсiсю рiшення про невiдповiднiсть займанiй посадi
ледагогiчного (науково-педагогi чного) п рацi вника;

- НеДОПУЩеННя До Участi у KoHKypci на посаду керiвника закладу фаховоТ передвищоТ
освiти строком на п'ять poKiB.

6.7. За Порушення академiчноТ доброчесностi здобувачi фаховоТ передвищоТ освiти
Коледжу можуть притягатися до такоТ академiчноТ вiдповiдальностi:

- зауваження;
- повiдомлення батькам, законним лредставникам;
- пОвторне проходження поточного, пiдсумкового таlабо рiчного оцiнювання;
- ПОВТорне проходження державноТ пiдсумковоТ атестацiТ таlабо атестацiТ здобувачiв;
- повторне проходження вiдповiдного освiтнього компонента ocBiTHboT. ocBiTHbo-

професiйноТ програми;
- позбавлення академiчноТ стипендiТ;
- лозбавлення наданих Коледжем освiти пiльг з оплати навчання;
- ПОЗбаВЛеНня Отриманих з порушенням академiчноТ доброчесностi призових мiсць на

уч Hi вських та студентських зм аганнях, турн i рах, ол i м п iадах, кон курсах;
- вiдрахування.
6.8. ПОРЯДОК виявлення та встановлення фактiв порушення академiчноТ доброчесностi,

а також види вiдповiдальностi за koнkpeTHi порушення визначаються колегiальним органом
управл iH ня закладу фаховоТ передви щоТ освiти.

РiШеННЯ про академiчну вiдповiдальнiсть педагогiчних (науково-педагогiчних)
працiвникiв приймае колегiальний орган улравлiння закладу фаховот передвищот освiти або
атестацiйна комiсiя вiдповiдного рiвня.

РiШеННЯ прО академiчну вiдповiдальнiсть здобувачiв освiти приймаеться вiдповiдно до
Закону УкраiЪи кПро фахову передвищу ocBiTy>.

6.9. ВiдсУтнiсть реагування на факти порушення академiчноТ доброчесностi е пiдставою
для лритягнення керiвника закладу фаховоТ передвищоТ освiти до дисциплiнарноТ
вiдповiдальностi.

7. МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО ТА ЗОВНIШНЬОЕКОНОМIЧНД
дIялънIстъ колЕдхtу

7.1. Коледж може здiйснювати мiжнародне спiвробiтництво, укладати логовори лро
спiвробiтництво, встановлювати лрямi зв'язки iз закладами освiти та лiдприемствами
iноземних держав, мiжнародними органiзацiями, фондами вiдповiдно до законодавства.

7.2. Основними напрямами мiжнародного спiвробiтництва Коледжу е:
l) участь у програмах двостороннього та багатостороннього мiждержавного

студентами, та педагогiчними працiвниками;
2) ОРганiзацiя мiжнародних конференцiй, симлозiумiв, конгресiв та iнших заходiв;
З) участь у мiжнародних ocBiTHix програмах;
4) спiльна видавнича дiяльнiсть;
5) надання послуг, пов'язаних

передвищоТ освiти в YKpaiHi;
здобуттям iноземними громадянами фаховоТ

6) створення спiльних ocBiTHix програм з iноземними
7) вiдрядження за кордон педагогiчних працiвникiв

роботи вiдповiдно до мiжнародних договорiв УкраТни, а
освiти та iноземними партнерами;

8) залучення педагогiчних працiвникiв iноземних
педагогiчнiй роботi у Коледжi;

закладами освiти;
для педагогiчноi, дослiдницькоТ
також договорiв мiж закладами

закладiв освiти для участi в



21

9) НаПРавлення осiб, якi навчаються у Коледжi, на навчання до iноземних закладiв
освiти;

10) сПрияння академiчнiй мобiльностi педагогiчних працiвникiв та осiб, якi
здобувають фахову передвищу ocBiTy;

1l) iншi напрями i форми, не забороненi законом.
7.З. ЗОВнiшньоекономiчна дiяльнiсть Коледжу провадиться вiдповiдно до

Законодавства шляхом укладення договорiв з iноземними юридичними та фiзичними
особами.

7.4. ОСнОвними налрямами зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi Коледжу с:
l) ОРГанiЗацiя лiдготовки осiб з числа iноземних громадян до вступу у заклади

фаховоТ лередвищоi освiти УкраТни;
2) ПРОвадження ocBiTHboT дiяльностi, пов'язаноТ з навчанням iноземних студентiв, а

також пiдготовка кадрiв для iноземних держав;
3) орган iзацiя академ iчноТ м об iльностi учасни KiB ocBiTH ього процесу;
4) ОРганiЗацiя практики, стажування за кордоном педагогiчних працiвникiв та осiб якi

навчаються у Коледжу.

8. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ, ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ I ПОРЩОК
ВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ

8.1 . Матерiально-технiчну базу Коледжу складають:
l) нерухоме та рухоме майно (включаючи будiвлi, споруди, земельнi дiлянки,

КОМУнiкацir, обладнання, транспортнi засоби, та iншi матерiальнi цiнностi), яке закрiплене за
Унiверситетом та надане в користування Коледжу;

2) майновi лрава, в тому числi майновi права iнтелектуальноТ власностi на об'скти
ПРаВа iНТеЛектуальноТ власностi, зокрема iнформацiйнi системи, об'екти авторського лрава
та/або сумiжних прав;

3) iншi активи, визначенi законодавством.
ЗеМЛеКОристування та реалiзацiя прав на землю здiйснюсться Коледжем вiдповiдно до

Земельного кодексу УкраiЬи.
ПОВНОваження Унiверситету щодо розпорядження державним майном, закрiпленим за

Коледжем, здiйснюються вiдповiдно до законодавства.
8.2. ВЛаСнi надходження Коледжу, отриманi як ллата за послуги, що надаються ними

ЗгiднО з lk основною та додатковою (господарською) дiяльнiстю, благодiйнi внески та
гранти, зараховуються на спецiальнi ресстрацiйнi рахунки, вiдкритi в територiальному органi
центрального органу виконавчоТ влади у сферi казначейського обслуговування бюджетних
КОштiв, або на поточнi таlабо вкладнi (депозитнi) рахунки устаяов державних банкiв у
порядку, встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни.

Зазначенi доходи, отриманi вiд розмiЩення коштiв КоледжУ на вкладних (депозитних)
Рахунках в установах державних банкiв, вкJ]ючаються до фiнансового плану (кошторису)
Коледжу i можуть використовуватися для органiзацiТ основноТ дiяльностi та вiдповiдно до
установчих документiв Коледжу.

8.3. Будiвлi, споруди i примiщення Коледжу повиннi вiдповiдати вимогам доступностi
ЗгiднО з будiвельними нормами i стандартами. Якщо вiдповiднi об'екти неможливо повнiстю
ПРИСТОСУВаТИ ДЛЯ ПОтРеб осiб з особливими освiтнiми потребами, здiйснюеться ix розумне
пристосування з урахуванням унiверсального дизайну.

8.4. ПеРедача в оренду Коледжем закрiпленого за ним державного нерухомого майна
здiйснюеться без права його викупу вiдповiдно до законодавства.

8.5. Коледжем у порядку, визначеному законом, мас право:
l) ВЛаСнОСтi на об'скти права iнтелектуальноТ власностi, cTBopeHi за власнi кошти або

кошти державного чи мiсцевих бюджетiв (KpiM випадкiв, визначених законом);
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2) отримувати майно в оперативне управлiння (господарське вiдання), кошти i

матерiальнi цiнностi, зокрема будинки, слоруди, обладнання, транслортнi засоби, вiд
ДеРЖаВНИХ ОРГанiв, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних i фiзичних осiб, у тому
числi як благодiйну допомогу;

З) засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу фаховоТ передвищоТ освiти, вносити
ДО фОНДу грошовi кошти, нерухоме майно, об'екти iнтелектуальноТ власностi та
РОЗПОРЯДЖатися доходами вiд його використання вiдловiдно до умов функцiонування
сталого фонду;

4) провадити фiнансово-гослодарську дiяльнiсть в YKpaTHi та за кордоном;
5) ВИКОРиСтовувати майно, закрiплене за ним на лравi оперативного управлiння або

ГОСПОДаРСькОго вiдання, у тому числi для провадження господарськоТ дiяльностi, передавати
в корисryвання вiдповiдно до законодавства;

6) СТВОРЮвати власнi або використовувати за договором iншi матерiально-технiчнi
баЗИ для провадження ocBiTHboi, дослiдницькоТ, iнновацiйноi, господарськоi, спортивноТ або
кул ьтурно-м истецькоТ дi ял bHocTi ;

7) створювати та розвивати власну базу
спорти вно-оздоровчих, л i кувал ьно-проф iлактич н их

соцiально-побутових об'ектiв, мережу
i культурно-мистецьких структурних

пiдроздiлiв;
8) здiйснювати будiвництво та капiтальний ремонт основних фондiв за погодження]\{

iз засновником;
9) СЛРЯМОвувати кошти на соцiальну пiдтримку педагогiчних та iнших працiвникiв

Коледжу, а також осiб, якi навчаються у ньому;
10) вiдкривати поточнi та депозитнi рахунки у нацiональнiй та iноземнiй валютах у

банках державного сектору економiки вiдловiдно до законодавства;
l l) ЗдiйСнювати лерекази в iноземнiй валютi BHecKiB за колективне членство в

ocBiTHix i наукових асоцiацiях, а також за лередплату iноземних наукових видань та доступ
до мiжнародних iнформацiйних мереж i баз даних;

l2) ЗДiйСнЮвати iншi дiТ та заходи, не забороненi законом, спрямованi на змiцнення
матерiальноТ бази закладу фаховоТ лередвищоТ освiти.

8.6. Фiнансування Коледжу здiйснюеться за рахунок коштiв державного та мiсцевого
бЮДЖетiв, в тому числi шляхом надання вiдповiдних ocBiTHix субвенцiй, та iнших джерел, не
заборонених законодавством.

Порядок надання субвен ц iй встановлюеться Кабiнетом М i н icTpiB УкраiЪи.
8.7. ФiНанСування Коледжу здiйснюсться з дотриманням принципiв цiльового та

ефеКтивного використання коштiв, публiчностi та прозоростi у прийняттi рiшень.
8.8. обсяг фiнансування у Коледжi повинен забезпечувати покриття витрат,

пов'язаних з наданням фаховот передвищот освiти, а саме на: оплату працi, нарахувань на
ОПЛаТУ ПРаЦi; Оплату комунальних лослуг та за спожитi енергоносiТ; матерiально-технiчне
забезпечення освiтнього процесу, зокрема на обладнання для навчzulьних кабiнетiв та
ЛабОРатОрiЙ, навчаJIьно-виробничих майстерень; iншi витрати, безпосередньо або
опосередковано пов'язанi з набором, навчанням та випуском здобувачiв фаховоТ передвищоТ
освiти; пiдвищення квалiфiкацiТ педагогiчних, науково-педагогiчних та iнших працiвникiв;
капiтальнi видатки (в обсязi, достатньомУ для виконання обов'язкiв закJIаду фаховоТ
передвищот освiти у частинi забезпечення утримання та розвитку матерiально-технiчнот бази
На piBHi, достатньому для виконання вимог стандартiв освiти та лiцензiйних умов); виллату
аКадемiчних стипендiЙ (у тому числi iменних); виплату соцiальних стилендiй, iншого
СОцiального забезпечення вiдповiдно до державних пiльг та гарантiй для окремих категорiй
ЗдОбувачiв фаховоТ передвищоТ освiти; виконання вимог законодавства у сферi охорони
працi, лротипожежнот безпеки та цивiльного захисту; придбання лiцензiйного програмного
забезпечення та пiдтримку його в актуальному cTaHi; iншi витрати, визначенi
законодавством, установчими документами.
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8.9. КОШти, отриманi Коледжем як плата за надання ocBiTHix або iнших послуг, а
також кошти, отриманi з iнших джерел власних надходжень, не можуть бути вилученi в
дохiд державного або мiсцевого бюджетiв.

Забороняеться розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або li частини серед
засновникiв Коледжу, працiвникiв (KpiM оплати працi, нарахування €диного соцiального
внеску), членiв органiв управлiння та iнших пов'язаних з ними осiб.

8.10. Коледж використовуе бюджетнi кошти вiдповiдно до загzцьного кошторису, Що
затверджусться вiдповiдно до законодавства.

КОШТИ вiд додаткових джерел фiнансування Коледжу використовуються самостiйно:
На вiдшкодування матерiмьних витрат, виплату стипендiй, зарплати, розвиток матерiальноТ
бази тощо.

8.1 l. Фiнансування надання фаховоТ передвищоТ освiти особам, якi зарахованi на
пiдСтавi державного таlабо регiонального замовлення до Коледжу, здiйснюсться за
нОРмативами, встановленими законодавством для фiнансування надання фаховоТ передвищоТ
ОСвiти особам, якi зарахованi на пiдставi державного таlабо регiонального замовлення.

9. ПОРЯДОК ЗВIТНОСТI ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ
ФIнАнсово-господАрськоi дIялъностI колЕд)lry

9.1. Коледж вiдповiдно до Бюджетного кодексу УкраТни, Закону УкраiЪи "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> та iнших норNtативно-лравових aKTiB
СаМОСТiЙНО ЗдiЙСнюс оперативний, бухгалтерський та фiнансовий облiк роботи, веде
СТаТИСТИЧну Звiтнiсть, складае форми мiсячноТ, квартальноТ та рiчноТ звiтностi i вiдповiдно до
Затверджених вимог подас - MiHicTepcTBy освiти i науки УкраТни, Унiверситету, органам
,ЩержавноТ фiскальноТ служби УкраТни, .ЩержавноТ служби статистики УкраТни, Пенсiйного
фОндУ УкраТни, Фонду соцiального страхування УкраТни, .ЩержавноТ казначейськоТ служби
УкраТни за вiдповiдними налрямами дiяльностi закладу освiти.

9.2. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Коледжу здiйснюе директор та
ПеДаГОГiЧНа Рада Коледжу згiдно з повноваженнями, передбаченими Законом УкраТни кПро
фахову передвищу ocBiTy>.

9.З. ВiднОсини Коледжу з iншими установами, органiзацiями, пiдприемствами i
громадянами в ycix сферах дiяльностi здiйснюються на ocHoBi договорiв.

9.4. Аудит дiяльностi Коледжу здiйснюеться згiдно iз законодавством УкраТни.
9.5. Щиректор Коледжу i головний бухгалтер несуть персональну вiдповiдальнiсть за

достовiрнiсть бухгалтерськоТ i статистичноТ звiтностi вiдповiдно до законодавства. Щиректор
КОледЖу несе персон{цьну вiдловiдальнiсть за проведення фiнансово-господарськоТ
дiяльностi у закладi освiти.

10. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ
ТА ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО НЬОГО

10.1. Положення про Коледж вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.
l0.2. ПОЛОЖення набувае чинностi з моменту його затвердження Вченою радою

Унiверситету i введення в дiю наказом ректора.
l0.3. Змiни та доповнення до Положення пiсля погодження Зборами трудового

колективу Коледжу затверджуються Вченою радою Унiверситету i вводяться в дiю HaKz13oM

ректора.

11. порядок рЕоргАнIзАцIi тА лIквIдАцII колЕджу

l1.1. Лiквiдацiя та реорганiзацiя (злиття, присднання, подiл, перетворення) Коледжу
здiйснюеться згiдно iз законодавством.
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У разi лiквiдацil', з.]lит,гя, lto;1ilty, при€дtlа1lllя або перетвореt]ня Ксlледilсу здiйсtlкlсться
llСРСДаLlа аК'гивiв однiЙ або Ki.ltbKoM ttсприбу,гковим оргаlliзацiям вi/tпсlвiдного виду або
зара.хуваlll Iя до доходу бюд;кету.

1 1.2. Реорганiзацiя чи лiквiдацiя Коледжу не ловинна лорушувати права та iнтереси
ОСiб, ЯКi навчаються у ньому. Обов'язок щодо вирiшення Bcix питань продовження
безперервного здобуття фаховоТ передвищоТ освiти такими особами покладаеться на
Унiверситет.

l1.3. Лiквiдацiя Коледжу здiйснюсться лiквiдацiйною комiсiею, яка створю€ться
ОРгаНОМ управлiння маЙном. .Що складу лiквiдацiйноТ KoMiciT входять представники органу
упРавлiння маЙном, Унiверситету та Коледжу. Порядок, а також строк на подання претензiй
кредиторам визначаються органом улравлiння майном.

1 1.4. З моменту призначення лiквiдацiйноТ KoMiciT до неТ переходять повноваження
щодо управлiння Коледжем. ЛiквiдацiЙна комiсiя склада€ лiквiдацiйний баланс Коледжу й
пода€ Його органу, який лризначив лiквiдацiйну комiсiю. Кредиторам та iншим юридичним
ОСОбам, якi перебувають у договiрних вiдносинах з Коледжем, ловiдомляеться про його
лiквiдацiю у письмовiй формi.

l 1.5. Пiд час лiквiдацiТ таlабо реорганiзацiТ Коледжу вивiльнюваним працiвникам
ГаРаНТУСТЬСЯ ДОдержання ii прав та iHTepeciB вiдповiдно до трудового законодавства
УкраiЪи.

l l.б. КОледж вважа€ться таким, що лрипинив свою дiяльнiсть, з дня внесення
Унiверситетом залису про його припинення до Сдиного державного ресстру юридичних осiб,
фiзичних осiб-пiдлрисмцiв та громадських формувань.

В.о. директора
В iдокремленого структурного п iдроздiлу
кКриворiзький фаховий коледж
,Щержавного унiверситетету
економ iки i технологiй>l АЛЛа МАКСИМОВА
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