
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

№ і
Проект

РІШЕННЯ

2021 р. сесія 8 скликання

Про комунальний заклад вищої освіти 
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

Відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43, частини 4 статті 60 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про 
освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про фахову 
передвищу освіту» рішення 20 сесії обласної Ради 3 скликання від ТІ березня 
2001 року № 360 „Про нову редакцію рішення 5 сесії обласної Ради 3 скликання 
від 29 квітня 1999 року „Про об’єкти комунальної власності”, враховуючи 
клопотання Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної 
адміністрації, управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області, висновки постійних комісій обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку 
ін ф раст^кт^и , з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, обласна

1. Внести зміни в частині повного найменування з комунального закладу 
вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» на комунальний 
заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут», 
визначити скорочене найменування, як КЗВО «ВГПІ», внести зміни в частині 
мети та предмету діяльності.

2. Затвердити Статут комунального закладу вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічнии інститут», викладений у новій редакції, (додається).

3. Доручити директору комунального закладу вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж» Войцехівському К.Ф. здійснити всі 
організаційно-правові заходи, щодо виконання пункту 2 цього рішення, про що 
поінформувати управління спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області в місячний термін (з наданням копії Статуту).

4. Внести зміни в пункт 27 розділу «Установи освіти» додатку №2 до 
рішення 23 сесії обласної Ради 3 скликання від 12 жовтня 2001 року №483 
«Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад області», 
виклавши його в новій редакції:

«27 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний інститут».

5. Привести до вимог законодавства контракт з керівником комунального 
закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут» - 
директор Войцехівський К.Ф., без зміни терміну дії контракту.

Доручити голові обласної Ради Соколовому В.П. підписати зазначений 
контракт.



6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та 
розвитку інфраструктури ( Ковальов A.C.), з питань освіти, релігії, культури, 
молоді та спорту (Замкова М.Л.).

Голова обласної Ради В^ОКОЛОВИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням____сесії
Вінницької обласної ради 
8 скликання
від «___» _____________2021 р.
№

СТАТУТ 
комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІУІ. Вінниця 
2021



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до чинного законодавства 
України і є документом, який регламентує діяльність комунального закладу 
вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут» (далі Інститут).

1.2. Інститут створено згідно наказу Міністерства освіти УРСР від 
10.08.1979 р. № 227 як Вінницьке педагогічне училище, а відповідно до 
рішення №598 12 сесії Вінницької обласної Ради від 28.04.2004 року його було 
перейменовано на Вінницький обласний комунальний гуманітарно- 
педагогічний коледж

Рішенням 37 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 05.03.2019 р. 
№804 заклад перейменовано на комунальний заклад вищої освіти «Вінницький 
гуманітарно-педагогічний коледж», а пізніше за рішенням обласної Ради 
перейменовано на комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно- 
педагогічний інститут».

Інститут є об’єктом права спільної власності територіальних громад 
області, управління яким здійснює Вінницька обласна Рада (далі - Орган 
управління майном).

1.3. Інститут- галузевий педагогічний заклад вищої освіти, що 
провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти 
на першому і другому рівнях за однією чи кількома галузями знань, проводить 
фундаментальні та/або прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і 
методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і 
науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та 
провадить культурно-просвітницьку діяльність.

1.4. Інститут має статус юридичної особи з моменту його державної 
реєстрації, а також володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, 
поточний та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України, 
має круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом, інші штампи, емблеми.

1.5. Інститут має право укладати угоди, наділений цивільною 
правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у судах.

Взаємовідносини Інституту з органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями закладами і 
громадянами регламентуються чинним законодавством України.

У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, кодексами 
та законами України «Про, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правовими актами, рішеннями Органу управління 
майном, Органу управління у сфері освіти та власним Статутом.

1.6. Інститут не відповідає за зобов’язаннями Органу управління 
майном, а Орган управління майном не відповідає за зобов’язаннями Інституту.

Інститут несе відповідальність за свої зобов’язання коштами, що є в його 
розпорядженні.

1.2. Повне найменування:
МУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ВІННИЦЬКИЙ



ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИМ ІНСТИТУТ». 
Скорочене найменування:

КЗВО «ВГШ».
1.8. Місцезнаходження: вул. Нагірна, 13, м. Вінниця, 21019.
1.9. Структурні підрозділи Інституту утворюються у порядку, 

визначеному законодавством України, і здійснюють свою діяльність відповідно 
Положень, затверджених згідно чинного законодавства.

1.10. Структурними підрозділами Інституту є:
- Коледж фахової передвищої освіти Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут»;
- Обласний науковий ліцей-інтернат Комунального закладу вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний інститут»;
- факультети;
- кафедри;
- бібліотека.

1.11. Інститут у своєму складі має:
- навчально-методичний кабінет;
- кабінет психолога та соціального педагога;
- клуб;
- їдальню;
- два гуртожитки;
- господарську частину;
- наукова частина;
- пункт охорони здоров’я (здоровпункт);
- відділ кадрів;
- стадіон;
- бухгалтерію.

2.1. Метою діяльності Інституту є провадження інноваційної освітньої 
діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на першому і другому рівнях за 
однією чи кількома галузями знань, провадження фундаментальних та/або 
прикладних наукових досліджень, сприяння поширенню наукових знань та 
провадження культурно-просвітницької діяльності, пов’язаної із здобуттям 
ступеня бакалавра та магістра.

2.2. Основним напрямом діяльності Інституту є підготовка, згідно з 
державним замовленням і договірними зобов'язаннями, висококваліфікованих 
фахівців для закладів освіти.

2.3. Інститут галузево підпорядкований Департаменту освіти і науки 
Вінницької обласної державної адміністрації, який сприяє організації 
освітнього процесу в Інституті.

2.4. Головними завданнями Інституту є:
провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

обуття особами вищої освіти ступеня бакалавра та магістра за обраними ними

II. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ІНСТИТУТУ



спеціальностями;
провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, 
підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих 
результатів в освітньому процесі;

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу;

формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 
виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 
способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах;

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів;

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей 
і досягнень суспільства;

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного 
рівня громадян;

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників.

2.5. Інститут готує фахівців за освітнім ступенем «Бакалавр», 
«Магістр».

2.6. Інститут має право: 
реалізовувати статус юридичної особи; 
мати відокремлене майно;
набувати від свого імені майнових та особистих немайнових прав, мати 

обов’язки;
- реалізовувати в управлінні Інститутом принципи: автономії та 

самоврядування, розмежування прав, що стосуються управління Інститутом, 
поєднання колегіальних та єдиноначальних засад, незалежності від політичних 
партій, громадських і релігійних організацій;

розробляти та реалізовувати освітні (наукові) програми в межах 
ліцензованої спеціальності;

самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього 
процесу;

бути орендарем майна, здавати в оренду нерухоме майно у порядку 
встановленому чинним законодавством;

обирати типи програм підготовки бакалаврів та магістрів, що передбачені 
Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

- п ій м а т и  на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та 
іншй£гфацівників;



запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, мистецьких, науково- 
дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 
самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 

мистецької, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;
самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми 

навчальних дисциплін;
присуджувати ступені вищої освіти здобувачам вищої освіти, які 

відповідно до законодавства успішно пройшли процедуру атестації після 
завершення навчання на відповідному рівні вищої освіти;

утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з Органом 
управлінням майном;

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи 
відповідно до повноважень встановлених статутом;

провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 
посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 
навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 
особами;

- розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- 
виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

брати участь у роботі міжнародних організацій; 
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу;
- звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно- 
правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у роботі над 
проектами;

провадити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 
законодавства та статуту Інституту;

розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних 
послуг у порядку встановленому законодавством;

здійснювати оперативне управління майном, що закріплене за 
Інститутом;

відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 
здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

2.7. Інститут зобов’язаний:
- вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в 
наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 
працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в 
б у д ^ ^ и й  інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання



зобов’язань;
дотримуватись вимог Конституції України, Законів України «Про освіту», 

«Про вишу освіту», «Про засади державної мовної політики» та інших 
законодавчих і нормативно-правових актів, рішень Органу управління майном і 
цього Статуту.

дотримуватись державних стандартів освіти;
- забезпечувати умови, необхідні для отримання особою вищої освіти;
- здійснювати освітню діяльність, яка забезпечує підготовку ступеня 

«Бакалавр», «Магістр» і відповідає стандартам вищої освіти;
здійснювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу; 
отримувати в установленому законодавством порядку ліцензії на 

здійснення освітньої діяльності;
визначати спеціалізації за спеціальностями; 
забезпечувати дотримання екологічних вимог;
здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести статистичну 

звітність згідно з чинним законодавством;
забезпечувати збереження майна і дотримуватись його ефективного 

використання, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст 
області;

забезпечувати своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 
чинним законодавством.

2.8. Права та обов'язки педагогічних, науково-педагогічних працівників 
та осіб, що навчаються в Інституті визначаються чинним законодавством 
України.

2.9. Згідно чинного законодавства за рішенням вищого колегіального 
органу самоврядування Інституту педагогічним, науково-педагогічним 
працівникам і особам, що навчаються, можуть бути надані додаткові права та 
обов’язки.

III. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої 
освіти і науки, що провадиться в Інституті через систему науково-методичних і 
педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і 
використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються в 
Інституті, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

3.2. Положення про організацію освітнього процесу затверджується 
Вченою радою Інституту відповідно до законодавства.

3.3. Мовою викладання в Інституті є державна мова.
3.4. Навчання в Інституті здійснюється за такими формами:

- очна (денна);
- заочна; 

танційна.
3.5. Освітній процес в Інституті здійснюється за такими формами:



- навчальні заняття;
- самостійна робота;
- практична підготовка;
- контрольні заходи.

3.6. Основними видами навчальних занять в Інституті є:
- лекція;
- лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття;
- консультація.

3.7. Практична підготовка осіб, які навчаються в Інституті, здійснюється 
шляхом проходження ними практики в установах освіти та на підприємствах, 
організаціях згідно з укладеними Інститутом договорами.

Проходження практики студентом здійснюється відповідно до 
законодавства.

3.8. Освітня діяльність Інституту ґрунтується на концептуальних засадах 
національної Доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Державної національної програми "Освіта України XXI 
століття», законодавчих та інших нормативно-правових актах.

3.9. Принципами, на яких ґрунтується діяльність Інституту є:
- демократизм, тобто така організація діяльності, при якій забезпечується 

активна та рівноправна участь у ній всіх членів колективу;
- гуманізм, що полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної 

цінності, найповнішому розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних 
освітніх потреб, забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей;

- гуманітаризація, що покликана формувати цілісну картину світу, 
духовність культуру особистості і планетарне мислення;

- національна спрямованість, що полягає у невіддільності освіти від 
національного ґрунту, її органічному поєднанні та збагаченні культури 
українського народу, визнанні освіти важливим інструментом національного 
розвитку і гармонізації національних відносин;

- безперервність, що відкриває можливість для постійного поглиблення 
загальноосвітньої та фахової підготовки, досягнення цілісності і наступності у 
навчанні і вихованні; перетворення набуття освіти у процес, що триває 
упродовж всього життя людини;

- нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх органічному 
поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання, формуванню цілісної 
та всебічно розвиненої особистості;

- багатоукладність та варіантність освіти, що передбачає створення 
можливостей для широкого вибору сфер освіти

IV. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ

4.1. Управління Інститутом здійснюється відповідно до цього Статуту 
Органом управління майном.

4.2. Орган управління майном:
- призначає на посаду і звільняє з посади Директора Інституту у порядку



встановленому чинним законодавством України;
- укладає контракт з Директором Інституту у порядку, встановленому 

законодавством;
- затверджує Статут Інституту та зміни до нього;
- здійснює контроль за додержанням вимог цього Статуту та приймає 

рішення у зв’язку з його порушенням;
- здійснює контроль за збереженням та ефективністю використання майна;
- приймає рішення про реорганізацію Інституту;
- здійснює інші повноваження, визначені чинним законодавством.

4.3. Безпосереднє управління діяльністю Інституту здійснює Директор.
Вимоги до кандидатів на посаду Директора Інституту встановлюються

чинним законодавством України.
4.4. Директор Інституту призначається на посаду і звільняється з посади 

в порядку, встановленому законодавством.
4.5. Директор Інституту є представником Інституту у відносинах з 

державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та 
фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених 
чинним законодавством.

4.6. Директор Інституту:
- організовує діяльність Інституту згідно законодавства та цього Статуту;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Інституту, забезпечує 

затвердження його структури і штатного розпису згідно законодавства;
- видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання доручення 

всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Інституту;
- відповідає за результати діяльності Інституту перед засновником;
- користується правом розпорядження коштами в межах затвердженого 

кошторису,а майном у порядку встановленому законодавством та Органом 
управління майном;

- забезпечує виконання кошторису, укладає договори відповідно до 
законодавства;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
- забезпечує охорону праці, дотримання законодавства про працю;
- визначає функціональні обов’язки працівників;
- формує контингент осіб, які навчаються в Інституті;
- у порядку встановленому законодавством відраховує з Інституту та 

поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з 
органами студентського самоврядування та первинними профспілковими 
організаціями осіб, які навчаються відповідно до законодавства;

- забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних 
планів і програм навчальних дисциплін;

- контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; 
здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, 
наукових та інших працівників;

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
троянського контролю за діяльністю Інституту;



- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського 
самоврядування, організацій профспілок працівників Інституту і студентів, 
громадських організацій, які діють в Інституті;

- сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, 
зміцненню спортивно-оздоровчої бази Інституту, створює належні умови для 
занять масовим спортом;

- спільно з виборними органами первинних організацій профспілок 
працівників Інституту і студентів подає для затвердження вищому 
колегіальному органу громадського самоврядування Інституту правила 
внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує

4.7. Директор Інституту відповідає за провадження освітньої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в Інституті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого 
майна Інституту.

4.8. Директор Інституту щорічно звітує перед власником або 
уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування Інституту згідно законодавства.

Директор оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність на офіційному 
веб-сайті Інституту.

4.9. Директор може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам, керівникам структурних підрозділів. Права та обов’язки 
заступників директора визначаються ним відповідно до функцій, які вони 
виконують.

4.10. Директор Інституту обирається на посаду відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту» та у порядку, визначеному законодавством і 
рішеннями Органу управління майном.

4.11. Після виходу на пенсію з посади Директора Інституту, який 
працював на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначений 
радником Директора Інституту на громадських засадах або за рахунок власних 
надходжень Інституту зберігаючи посадовий оклад Директора з наступними 
його індексаціями та змінами відповідно до чинного законодавства.

Виконання обов’язків Директора Інституту здійснюється у порядку 
встановленому законодавством.

4.13. Для вирішення основних питань діяльності Інституту, відповідно 
до законодавства та цього Статуту утворюються робочі та дорадчі органи.

4.14. Робочими органами Інституту є: 
адміністративна рада; 
приймальна комісія; 
стипендіальна комісія; 
бюджетно-організаційна комісія; 
атестаційна комісія.

4.15. Дорадчими органами Інституту є студентська рада, наукова 
рада,я£цутворюються і здійснюють діяльність згідно законодавства.

.16. Вчена рада є колегіальним органом управління Інститутом, який



утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом 
Директора Інституту протягом п ’яти робочих днів з дня закінчення 
повноважень попереднього складу Вченої ради.

4.17. Повноваження Вченої ради Інституту визначені чинним 
законодавством.

4.18. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою 
радою Інституту відповідно цього Статуту.

4.19. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
Інституту є загальні збори трудового колективу та виборних представників з 
числа студентів.

4.20. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального 
органу громадського самоврядування визначається чинним законодавством та 
цим Статутом.

4.21. Представництво виборних представників з числа студентства 
здійснюється згідно чинного законодавства.

Повноваження вищого колегіального органу громадського 
самоврядування встановлені чинним законодавством.

4.22. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування 
скликається не рідше одного разу на рік.

4.23. Наглядова рада Інституту створюється за рішенням Органу 
управління майном для здійснення нагляду за управлінням майном Інституту, 
додержанням мети його створення.

4.24. Наглядова рада Інституту сприяє розв’язанню перспективних 
завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 
діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 
використанням, ефективній взаємодії закладу вищої освіти з державними 
органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, 
суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в 
інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і 
конкурентоспроможності закладу вищої освіти, здійснює громадський контроль 
за його діяльністю тощо.

4.25. Повноваження членів наглядової ради передбачені чинним 
законодавством.

4.26. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному 
органу громадського самоврядування та/або засновнику (засновникам) закладу 
вищої освіти подання про відкликання керівника закладу вищої освіти з 
підстав, передбачених законодавство, цим Статутом, контрактом.

4.27. Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, 
компетенція і порядок діяльності визначаються положенням про Наглядову 
раду та цим Статутом. До складу наглядової ради не можуть входити здобувачі 
вищої освіти та працівники закладу вищої освіти.

4.28. В Інституті та його структурних підрозділах діє студентське 
самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту. Усі 
сту я^га , які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть обиратися і



бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 
самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів і їх участь в управлінні Інституту. Студентське самоврядування 
здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 
самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 
студентів.

4.29. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 
керуються законодавством, Статутом Інституту та положенням про 
студентське самоврядування Інституту.

4.30. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської 
групи, структурного підрозділу, факультету, гуртожитку, закладу вищої освіти.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 
(парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, 
студентські ради тощо).

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи 
студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, 
обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені зі 
своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для 
ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 
відсотків студентів Інституту.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть 
перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Інституті припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням 
про студентське самоврядування Інституту.

4.31. Повноваження Органів студентського самоврядування встановлені 
Законом України «Про вищу освіту».

4.32. Фінансовою основою студентського самоврядування є:
- кошти, визначені вченою радою Інституту в розмірі не менш як 0,5 

відсотка власних надходжень, отриманих Інститутом від основної діяльності;
- членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом 

студентського самоврядування Інституту. Розмір місячного членського внеску 
однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, 
встановленого законом.

4.33. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 
ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.

4.34. Організаційно-методичне керівництво, контроль і нагляд за 
фаховою діяльністю Інституту здійснює Департамент освіти і науки Вінницької 
обласної державної адміністрації, відповідно до чинного законодавства.



V. МАЙНО ІНСТИТУТУ

5.1. Майно Інституту складають основні фонди, оборотні кошти та інші 
матеріальні і фінансові цінності, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Інституту.

5.2. Майно Інституту є об’єктом права спільної власності, 
територіальних громад, сіл, селищ, міст області і закріплене за ним на праві 
оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, Інститут володіє та 
користується зазначеним майном.

Розпорядження цим майном здійснюється з дозволу Органу управління 
майном, відповідно до чинного законодавства та рішень Органу управління 
майном.

5.3. Відчуження основних засобів у тому числі передача чи списання 
майна, що є спільною власністю територіальних громад області і закріпленн за 
Інститутом, здійснюється за погодженням з Органом управління майном у 
порядку, встановленому законодавством України.

5.4. Джерелом формування майна є:
- майно, передане Органом управління майном;
- бюджетні асигнування;
- доходи, одержані від надання платних послуг;
- надходження від оренди майна;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
5.5. Майно закріплене за Інститутом на праві оперативного управління 

не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у 
власність юридичним і фізичним особам без згоди Органу управління майном.

5.6. Орган управління майном здійснює контроль за використанням і 
збереженням переданого в оперативне управління майна і має право вилучати 
надлишкове майно, а також майно, що не використовується або 
використовується не за призначенням.

5.7. Інститут здійснює право володіння і користування відведеними 
йому земельними ділянками та переданим в оперативне управління майном 
відповідно до законодавства і цього Статуту.

Усі питання, які стосуються права на земельні ділянки, що знаходяться у 
користуванні Інституту (їх відчуження, вилучення, відмова від права 
користування тощо) вирішуються за погодженням з Органом управління 
майном.

5.8. Інститут має право, відповідно до чинного законодавства України, 
передати нерухоме майно в оренду. Передача майна в безоплатне користування 
або позичку заборонена.

5.9. Орган управління майном здійснює контроль за збереження 
переданого майна та його ефективним використанням, має право ініціювати 
проведення відпрвдними органами компетентної ревізії фінансово- 
господарської душ^иності Інститутую



VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Інституту спрямована на 
виконання визначених у Статуті завдань,не має на меті отримання прибутку та 
здійснюється згідно з чинним законодавством.

Фінансування Інституту проводиться за рахунок обласного бюджету, а 
також додаткових джерел фінансування, що не суперечать чинному 
законодавству України.

Інститут є неприбутковим закладом освіти та здійснює діяльність в межах 
бюджетних асигнувань відповідно до затвердженого кошторису.

6.2. В Інституті створюються загальний фонд та спеціальний фонд 
відповідно до чинного законодавства.

Власні надходження Інституту отримані від плати за послуги, що 
надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, 
відповідно до рішення, прийнятого Вченою радою Інституту, зараховуються на 
спеціальний реєстраційний рахунок. Зазначені доходи, а також відсотки, 
отримані від розміщення Інститутом на вкладних (депозитних) рахунках в 
установах державних банків, включаються до кошторису Інституту і можуть 
використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне 
будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, 
навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу тощо в межах статутної діяльності Інституту.

6.3. Оплата праці в Інституті здійснюється згідно з законодавством, 
зокрема: Кодексом законів України про працю, Законами України «Про освіту» 
та «Про вищу освіту», за схемами посадових окладів і тарифними сітками, що 
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

6.4. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання 
працівників Інституту, порядок встановлення надбавок здійснюється згідно з 
чинним законодавством.

6.5. Відносини Інституту з установами, організаціями, підприємствами і 
громадянами в усіх сферах діяльності здійснюється на основі договорів.

6.6. Інституту забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) 
або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших 
пов’язаних з ними осіб.

6.7. Доходи (прибутки) Інституту використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації 
мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.8. Інститут самостійно здійснює оперативний бухгалтерський облік, 
веде статистичну звітність, подає відомості згідно законодавства та на вимогу 
органів, яким законодавством України надано право контролю за відповідними 
напрямами діяльності Інституту.

6.9. Орган управління майном має право ініціювати проведення 
відповіднішїґ7органами комплексної ревізії фінансової та господарської 
діяльності Інституту.



6.10. Інститут зобов’язаний надати Органу управління майном або 
уповноваженому органу на їх вимогу будь-яку інформацію щодо своєї
діяльності.

6.11. Аудит діяльності Інституту здійснюється згідно з чинним 
законодавством.

7.1. Державний контроль за діяльністю Інституту здійснюється з метою 
забезпечення єдиної державної політики у сфері освіти.

7.2. Державний контроль у сфері освіти здійснюють: профільне 
Міністерство України, Державна інспекція навчальних закладів України, Орган 
управління майном, Орган управління в сфері освіти.

7.3. Перевірки з питань не пов’язаних з освітнім процесом, проводяться 
Органом управління майном або уповноваженим ним органом відповідно до 
чинного законодавства. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з 
освітнім процесом, встановлюється Органом управління майном.

7.4. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Інституту 
здійснюється відповідними організаціями згідно з чинним законодавством 
України та рішенням Органу управління майном.

8.1. Інститут може бути припинений як юридична особа у разі 
реорганізації або ліквідації.

Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) 
Інституту здійснюється за рішенням Органу управління майном або за 
рішенням суду згідно з чинним законодавством України.

8.2. Ліквідація Інституту здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Органом управління майном чи судом згідно законодавства. 
Порядок і строки проведення ліквідації визначаються органом, який прийняв 
рішення про ліквідацію, відповідно до чинного законодавства України.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Інституту і подає 
його на затвердження в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження щодо управління справами Інституту.

8.4. При реорганізації чи ліквідації Інституту працівникам гарантується 
додержання їхніх прав відповідно до трудового законодавства України.

8.5. У випадку реорганізації Інституту його права та обов’язки 
переходять до його правонаступника.

8.6. У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення) активи Інституту передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються в 
дохід бюджету у порядку, встановленому законодавством.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ІНСТИТУТУ

VIII. ПРИПИНЕННЯ ІНСТИТУТУ

тут вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту 
внес цного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,



фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

IX. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
9.1. Зміни до Статуту вносяться на підставі рішення Органу управління 

майном, шляхом викладення Статуту у новій редакції відповідно до чинного 
законодавства України.

9.2. Статут у новій редакції набуває юридичної сили з моменту 
державної реєстрації згідно з чинним законодавством України.

Голова обласної Ради В.Соколовий


