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у11іве рс1rrету e 11yrpiш1rix справ
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Відповідно до Законів України ((Про вищу освіту», <<ГІро Національну
полщ1ю»,

Положення

про

Міністерство

внутрішніх

справ

Україш1,

затвердженого постаt10вою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
2015 року № 878, з метою приведення у відповідність до законодавства актів
Міністерства внутрішніх справ України
НАКАЗУЮ:

І.

Унести

зміни

до

Статуту

Луганського

державного

уніsерснтету

внутрішніх сп рав імен і Е. О. Дідоренка, затвердженого наказом Міністерства
внутрішніх справ Україин від 15 травня 2012 року № 429, внклавщи його в
новій редакції, що додається.

2.

Ректору Луганського держав1юго університету внутрішніх справ імені

Е. О. Дідоренка В. Комарницькому забезпечити державну реєстрацію нової
редакції Статуту в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за
секретаря О. Тахтая.

виконанням
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України

15 травня 2012

ро"'У №

429

(у редакції наказу Міністерства
внутрішн і х справ України

від-.l...3 ~2020 року №Ji/,)

СТАТУТ
ЛУГ АН СЬ КОГО ДЕРЖАВНОГО У1ПВЕРСИТЕТУ

ВНУТРІШЮХ СПРАВ fМЕНІ Е. О.ДІДОРЕНКА

(нова редащія)

КОД ЄДРПОУ

08682387

ПОГОДЖЕНО
конференцієІО

трудового

ко11е"1иву

Луганського державного університету
внутрішніх справ імені Е . О. Дідоренка
(протоко11 від

Сєвєродонецьк 2020

06 березt1я 2020 року

№

6)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей

Статут розроб:~еннй відповідно до законо;~авства Украіни і є

установ~ дочмеитом, що регламеИТ}Є дія.1ьиість .1уrанськоrо державного
університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідорекка (да.1і - Університет).

2.

Повне най\Іенування Університету:

у~..'"J)Зінською \ІОВОЮ: ЛУГАНСЬК11Й дЕРЖАВНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ 'СПРАВ ІМЕНl Е. О. ДІДОРFНКА (скорочена назва

-

ЛДУВС

і\tені Е. О. Дідоренка);

англійською мовою: LUНANSK SТЛП U1\1VERSПY of INТERNAL~
l.SUlA named after
Е. DIDORENKO (скорочена назва

AFFAIRS named after
Е. Didorenko ).
3.

Університет є державн11м зак.1адом вишої освіти із сnец11фічн11ми

умовами навчання, який перебуває у сфері упраюіння МВС, є бюджетною
установою.

4. Постановою Кабінету Міністрів Украіни

ві.:12:! :тютого

199-t року No 104,

на базі Луганського >'ЧН.111ща \\іліції створено Л}тавськнй інсtІІТ)Т ВН)тріwніх
справ Міністерства внутріwttіх справ, як11й за розпор11дження\f Кабінету
Міністрів України від 9 серш1я

2001

ро~-у №• 361-р став і1о1енуватися Луrn11ськиІі

інститут внутрішніх справ Міністерства

внутрішніх справ і\Іені

11езалежності України.

Постановою Кабінету \1іністрів Украї1ш від

15

10-рі•tчя

-""ІОТОГО :!ОО:! року Х!

16-t

Луганський інстиТ)• ВН)трішніх справ Міністерства 1Іі1уТрЇmніх справ і'Іені

І О-річчя незалежності Україш1 переrrменовано в Луrаж:ьку uадемію внуrріwніх
справ Міністерства внутрі11111іх справ імені І О-річчя Не33."Іе"АШості Украї1ш.

Постановою Кабінету Міністрів У~-раї1111 ві.:! 8 вересня 2005 р. N• 8SO

Луганську акаде\\ію вн}трішніх справ \1іністерства 8R)трішкі.х справ імені
10-річчя неза.1ежності України реоргані"Jовано в Луrансь1шй універс11тет
внутрішніх справ. який за розпорядження\! Кабінету \1іністрів України від
11 вересня 2007 року )'{о 729-р і\1енується - J\уrанськнй державний університет
внутрішніх справ і\1ені Е. О. Дідоренка.
За наказом Міністерства в11утрішніх справ від 12 вересня 2016 року № 922
<<Про тн~rчасову пере;uн:покаuію ЛДУВС ічені Е. О. Дідореню1» Університет

ТІІ\Ічасово псре.:111с.1оціровано до 'Ііста Сєверодонецьк Луганської об.1асті

5.
будинок

МісцС"Інаходження Університету (юридична адреса): вулиця Донецька,

1, '1істо Сєвєродонецьк, Луганська область,

6. Го..1овні завдання У11іверситету:

Украї11а, 93400.

здійснен11я освітньої діяльності за акредитованtІ\Ш спеЩа..1ЬНОСТЯ\ІІІ,
спрямованої 11а підготовку в11сококваліфікован11х фахівців ві.:~пові.:tиих освітніх

сrупенів за очною (денною), заочною та дистанційною формами навчання
відповідно до державних стандартів вищої освіти;

здійснення

є
юго

навчально-методичної,

наукової

і

науково-технічної,

інноваційної, творчої, мистецької, культурно-виховної та "'Ультурно-освітньої,
інформаційної, профорієнтаційної, консультаційної, редакційно-видавИИ'ІоЇ та
спортивно-оздоровчої діяльності;
забезпечення виконання державного замовлення та договорів

щодо

підготовки фахівців відповідного освітнього ступеня;
rєт

здійсненНJІ

підготовки та організація

атестації наукових

і

науково

'ВС

педагогічних працівників;

IAL
tfter'

філософії, доктора наук, присвоєння вчених звань доцента, професора та

атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, магістра, доктора
старшого дослідниха;

організація

та

проведенНJІ

освітньо-наукових,

наукових,

науково

методичних, науково-практичних конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих
ІМИ

столів, тренінгів, шкіл та олімпіад, у тому числі всеукраїнських та міжнародних;

здійснения післядипломної освіти;

ІОЮ

підготовка до вступу до закладів вищої освіти громадян України, іноземців
та осіб без громадянство, які постійно проживають в Україні, та осіб, яким

104

надано статус біженuя в Україні, інших осіб відповідно до законодавства

ніх

України;

забезпечення культурного й духовного розвитку особистості, виховання в

ету

шй

осіб,

іЧЯ

суспільства, правової держави, найвищих соціальних цінностей та верховенства

які

здобувають

освіту

в

Університеті,

поваги

до

громадянського

права;

164

формування особистості шляхом патріотичного, правового виховання,

ені

зміцнення в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної

ніх

активності, громадянської позиції Т1l відповідальності, залучення до здорового

:80

сп~обу життя,

розвит"'У

вмі1.fНя fамоорrанізації в

сучасних

соціально

поттичних Т1l культурно-сконо~нчних умовах;

надання платннх освітніх послуг відповідно до законодавства України;
нвлагодження

rет

міжнародного

співробітництва

та

провадження

від

зовнішньоекономічної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й

гет

культури;

інші завдання, передбачені законодавством України.

7. Основними напрямами діяльності

·ет

Університету є:

підготовка висококваліфікованих фахівців для забезпеченНJІ охорони прав
<а,

і свобод людини, інтересів суспільства й держави, протидії ЗJІочинності,
підrримання публічної безпеки й порядку за відповідними освітньо
професііtними, освітньо-науковими, науковими програмами на початковому
(короткий цикл), першому (бакалаврський), другому (магістерськи/:і), третьому
(освітньо-науковий) рівнях ви!цої освіти з присудженням відповідних ступенів

' И,

іх

вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії, доктор
наук;

'
форм)
первинна професійна підготовка осіб, зарахованих на денн)
кадрів для
навчанНJІ за державним за'1оменюІ\1, та піс.1ядипдомна освіта
центральних
структурних підрозділів МВС, Національної поліції У~..-раїни, інших
органів виконавчої влади, установ, організаціА України;

:
підrотовка та атестація наукових і науково-педагогічних працівників
захозів.
проведенНJІ серед )-Чнів заК.1адів загальної сере.':Іньої освіти
поліції та
спрямованих на ознайомлення з особ.1J1ВОСТЯМІ1 професії працівника
допомогу в самовнзначен11і щодо її вибору;
1а
провезення фунзамента.1ьних і прнк.1адних на) кових дос.1іджень
захоно.:tавстВО\І
рах)·нок коштів державного бюджеl) або інших не заборонених
х на
джерел фінансування, а також ініціативних досліджень. спрямовани
діяльності
оперативно-службової
забезпечення
науково-,1етодичне
ня в практи~..")
Націона.'!Ьної по.1іції України, опр11.1ю;tНення та впровадЖен

.

їх

резудьтатів, патектно-.1іцензійна робота;
1я
здійснеюur педагогічної діяльності на і11новаційних засадах, 1абезпече111

у галу1і
організації освітнього процесу з урахуван11яч новітніх досягнень

педагогіки вищої шхо.1н;
1ur
"етn~ична та видавнича робота. у TO\f} числі систе\Іап~чне вдосконмен
прогр:!\І
освіт11ьоrо процесу, ук.,1адання нов11х та оновлення чинн11х навчальних

\Іатеріалів.
і планів, видання підручників. навчальн•1х посібників, методичних
1х і
забезпечення організації освітнього процес) 1 урахування\1 особ11стісн1

професійних інтересів та 1дібностсіі цоб)113Чів вищої освіти;
освін1,
установлс1тя і розширення ювнішніх зв'язків із Jакладащ1 в•1щої

та іноземних держав,
правоохоронними і правозахнсннч11 органа,111 Україt111

\tіжнароДRІf\ІІІ організація,ш.

8.

що не
Університет мас право 1діі1снюваn1 певні в1ц11 діяльності,

забороняються 1аконодавство\1 України та ц11\1 Стзтуто,1 .

9. Дія.1ь11ість

Університету rр)нтується 11а Г}~tаніс~11ч1шх. !te\fo~-pantч1111x

ся
традиціях світової і вітчюняної освіти, щ1ую1, куль1)ри та Jдіііснюєть

Верховної Рад11
відповідно до Конституції Украї1111, законів України, постанов
Україю1,
У~..-раїн11. а~..тів През1щента Украї1111. постанов Кабінету \1jністрів

в га.1)·зІ •
нор\fат11вно-правових а~..тів центрального орган)· виконавчої в.1ади
Статуту.
цього
також
а
МВС,
осві r11 і наую1,
що
І О. Дія.1ьність по.1іп1чкюс партій, рухів та гро'1а.1сьюІХ організацій,

\Іають політичну меrу, в Універс111сті заборо11е11а.

В Ун іверситеті можу·rь створ1оватися професій11 і спідки.

11. Утручання органів державної в.1ад11 в освітню. наукоВ)". господарськ)'
в11падка.х. передбачених
та і11шу діяльність Уніеерс11тету до·Jволяється .1ише

>

зако11одаІІством Україн11.

М)

12. Освіn~ій

процес і діловодство в Університеті здійснюються державною

інших

ЗастосуванІІJІ

мов

'10ж.1иве

передбачених

внnадКах,

)

iJIJI

мовою.

их

законодавством про освіту та договорами про '4іжнародне співробітництво.

13.
!ів,
та

за
юм
на

•сті
їх

Стр)-ктурні підрозділи Університету пісдя погодження їх )'ТВОреиня з

\'ШС )-творюються рішенням Вченої ради Університету відповідно до
законодавства Україин та головн11х завдань Університету й фунщіОН)'ЮТь
відповідно до о"-ремих по.1ожень, що затвердJІ\")'ЮТЬСЯ розпорядчими актащ1
Університету. Структурними підрозділами Університету с: факультети, кафедри,

центри,

відціли,

1узі

пункти,

тощо.

бібліотеки

Інші

законодавства Укра'ію1.

14.
і НЯ

відціленнJІ, лабораторії,

структурні підрозділи можуть утворюватися та ліквідовуватися відповідно до

Територіа:rьно

М11ко,1аівське

ві.:uі.1ення

відокрем.1еним

підрозді.10'1

заочно-дистанційного

Університету

навчання

с

Луганського

зержавного університету внутрішніх справ і\Іені Е. О. Дідоренка, го.1овни\\
завданню•

є

якого

забезпечення

ві;mові.111ої

спеціа.1ьної

підготовюt

ння

по.1іцейськнх. уперше пр11Инятих на с;1у.кбу до поліції, підвищення кваліфікації

~ам

і псрспідготоою1 молодшого ск.,му поліції, а пкож забе-зпечення ОІ<рС\\ІІХ фор"
с.1ужбової підготовки по.1іцсйськнх (місцезнаходження: 54030, Миколаївська
область, місто Миколаїв, Це11тральн11й район, вриця Лаrерне Іlоле, буд11нок 5).

пів,

х і

І 5. Територіально відокре\Ілений підрозділ не с юрндич11ою особою,
наділяється майном Університету й діє на підставі Положення, 1атвсрджсноrо

наказом Університету, та відповідно до отриманої ліцензії на 11роваджсння
освіn~ьої і господарської діяльності.
не

НИХ
rься

•а.:щ

ЇНІІ,

лузі

і
нсза.1сжність
са.\ЮСТ1ин1сть,
16. Автономія Універс11тету
візповіда.1ьнісп, УніQерситеrу в 11р11й1~ятrі рішень щодо забезпечення й розвитК)·
ака;~.е\Іічних свобо.:t, організаціі осеітньоrо процесу. наукових дос.1іджень,
внутрішнього управління, економічної й іншої дія.1ьності, установ..1ен11х

Закона.'ш Украіни «Про освіту». ((Про фахову передвищу осеіту». «Про ВІІЩ)
освіту1>. «Про Національ11у поліцію•>, іншими нормативно-прnвови\\и акrа.мн

Міністерства освіти

і науки Украї1111, МВС з урахуванням особливостеі1,

визначених специфічними умоеащ1 організації навчання.
що

Н. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СЬК)

І. Освітня діяльність Універс11тету rрунтусться на концептуальних засадах

:н11х

Національної до"-трини розвитку освіти, затвердженої Указо\І Президента
України від 17 квітня 2002 року № 347/2002, Законjе України «Про освіrу», <<Про
фахову передвищу осеіту». «Про в1шо освіту», «Про запобігання корупції».

Державної

національної

проrра\\н

«Освіта>>

(«Украіна

ХХІ

сто.1ітrя»).

_

6

Кабінету Міністрів У~..-раїни від 03 т1стопада
1993 роК) № 896, Національної стратегії розвитку освіn1 в У"-раїні на період до
2021 poi..-y. за-тверщкеної Указо\І Президента У"-раjни від 25 червн1 2013 ро")
№ 344/2013. програм рефорМ)вання та оптимізації систе\Ш освіти МВС.

затвердженої постановою

Університету:
визнання освітньої діяльності пріоритетни\І напрІ\ІО\І функціонування

2. Концепція дія.1ьності
Університету;

орієнтування всіх інших напрямів діяльності Університету на забезпечення
по'\l)Сб осві111і.ої діяльності;
орЇСН'J)'ВЗННЯ діядьності Університету на задово.1ення вн,1ог '!а.човника,
до
суспільства, споживача щодо якості і з\Іісту освітніх ПОС.1)Т відповідно
очіК) ваних по'\l)Сб усіх заінтересованих сторін:
формування стійкої позитивної акаде,1ічної репутації Університету в
націонаnьно'ІІу та міжнародночу освітньо-науковому просторі;
ЗЗВ.:ІЯКІІ
Університету
коm..)-реtпоспро"ожності
забезпечення
гарантованій якості освіти;
модернізація галу:~евої осRіти і науки:
формування якісного науково-педагогічного та наукового nотс11ціалу, а
також команди професійних менеджерів (керівників структурних підрозділів)
Університету;

:залучення всіх праці5ників Університету до розвит"'} та вдосконалення

всіх напрямів діяльності Університету;
науков11х та науково-педаrогічн11х
стнчулювання

працівників

до

саморозв1rrку та підв11wення ква.1іфікації;
відповідаль11ість керівників усіх рівнів за ефе"-rивне функціонуванн
Університету, зокрема реалізацію стратеrі•1ю1х. тактичних та операn1вю1х

завда11ь. створення безпечного внутрішнього середовища Д)!я цілесnрямовано1

дія.1ьності Університету на ринку освітніх послуг:

розроб.1енн11

\1Оде.1і

в1111ереджува.1ьної

освіn1,

заснованої

на

іде1

дq
становлс11ш1 всебічно розвиненої особистості та її В\1іння адаІІl)'ватися
швндк11х змін у відповідній сфері діяльності, в еконо,1ічних та суспілью1х
та
мобільності
професій11ої
забезпеченню
сприятиме
що
процесах,
конК)'-рентоспроможності випускників Університету.

3. Освітня діяльність здіІіс11юсться відповідно до 1nконодавства Україин тu
rрунтується на засадах :

гуманізму, де,1ократнзму, пріоритет11ості зага.1ьно:~юдських цінностей:
автономії та са,1оврядуван1111:
нерозривності процесів навчання, НЗ)КО80-дослід11ої роботи і практичнщ

діяльності;

використання стандартів в11wої освіт11 як обо8'язкоооrо мінімуму зміст)'

освіти та навчання:
Сl")'Пеневої підготовки фахівців;
багатопрофіль11ості:

посилаввя на джерела інформації в разі використання ідей, розробок,
тверджень. відомостей;
дотримання норм законодавства про авторське право й суміжні права;
надання

достовірної

інформації

про

результати

власної

освітньої

(наукової, творчої) діяльності, використані методи~..-и досліджень і джерела
інформації.

9.

Зміст освіти, строки

та фор~m навчання визначаються освітніми

програмами
підготовки
фахівuів
за
ліцензованими
спеціальностями.
кваліфікаційними вимогами, програмами навчальних дисциплін, іншими

нормативними документами центрального органу виконавчої влади у сфері
освіти і науки та МВС.

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ' ЯЗКИ ЗАСНОВНИКА

І . Університет є державним закладом вищої освітн

із спецнфічними

умовами навчання, який належить до сфери управління МВС, заснований
відповідно до законодавства.

2. До компетенції МВС, у сфері

управління якого перебуває Університет,

належать:

затвердженн.я

Статуту

Університету

за

поданням

загальних

зборів

(конференцїІ) трудового колективу Університету, внесення до нього змін або
затвердження нової редакції та контроль за його дотриманням;
розроблення програм розвитку галузевої освіти, ттmових освітніх програм

та навчальн.их планів, обов'язкових для виконанн.я Університетом;

участь у здійсненні· ліцензування та акредитації Університету;
контроль за забезпеченн.ям якості вищої освіти;

контроль за фінансово-господарською діяльністю Університету:
організація. і проведення заходів із запобігання та протидії корупції,
контроль за їх реалізацією в Університеті;
забезпечення на базі Університету підготовки й професійного иавчання
кадрів для МВС, Національної поліції України, інших центральних органів
виконавчої владн, установ, організацій України;
забезпечення формування пропозицій та погодження обсягів державного
замовлення на підготовку фахівців та післядипломну освіту кадрів, у тому числі
наукових і науково-педагогічних, для МВС, Національної поліції України, інших
центральних органів виконавчої влади, установ, організацій України;

забезпечення розподілу й працевлаwтування випускників, які навчалися за
державним замовленням;

затвердження І голів

атестаціі!них

комісій

та

комісій

з

розподілу

випускників з урахуванням пропозfщій Національної поліції України;
призначення на посаду та звільнення з посади ректора Університету;

5ок.

ІЬОЇ

погодження призначеННJІ на посад) та зві.1ьнення з посадІІ проре~..ї0рів:
погодження прнзвачеННJІ на посади та зві.1ьиеиия з посад керівІІНків
структурних підрозділів. наукових, иауково-педагогічІІНх та педаrогічних
працівників Університету, що с поліцейськими;
затвердження структури та штатного розпису Університету:
прийняrгя рішення про створе1111я Наглядової рад11 Університету та

~ела

затвердження її персонального складу.

і\1И
l\\JI

3. МВС затверrо~..;є І(Ошторис. п.1ан асигнувань загального ФОИдУ
бю.:vкеч. стр)ктуру й штатний розпис Університет), запропоновані З\Ііви до

>ері

них.

ми,

4. МВС здійснює організаційно-,1етод11чне супроводження освітньої,
наукової та rос11одарської діяльності Універс11тету.

5. МВС

здіїtснює

контроль за

фінансово-господарською діяльністю

Університету.
\111

6.

шіі

мвс рса.,ізує інші ПО8НОВ3ЖСНІІЯ відnовідно до З3КОІІОД30СТD3 Укр:Uш1.

IV.

ет,

П РАВОСУБ'ЄКТНІ СТЬ УНШ ЕРСІtТЕТУ

рів

І.

.бо

Університет с юридичною особою, яка утворена у формі державної

установн, що здНІснює свою діяльність на засадах неприбуrковості, мас права та
обов'язю1, які в11никають з мо\Іеиту державної реєстрації і пр11п1111яються від
дати внесення 13.пнсу про приru1нення ;tіяnьності до Єдиного держав11ого реєстру

юрвдвчних осіб, фіз11ч1шх осіб

-

пі;tпрІtС\щів та rрощuськ11х фор,tувань.

Універснтет набуває стаrусу зак.1аду вищої освіти з \ІО\tс11ту отр1t\Іання

ліцензії на провадження освітньої дія.1ьиості.
tії,

1ів

2. У11івсрс11тет мас самостіїt1111й баланс, відокремлене майно, прапор,
печатку, саіІт, науковий журнал, а також \tоже від свого іме11і набуватн майнових
і особистих немайнових прав та обов'язків, буrн позиваче,1 і відповідачем у суді,

го

вести самостійний баланс, мати поточні та депозитні раху11к~t у відповідних
органах Державної казиачеїtської с.1у..кб11, рахунки в установах бзику тощо.

ня

лі

3.

1Х

та
за

1у

Університет здійснює свою .:Uя.1ьиість на таких пр11иц1111ах: автоио:чїї
поєдиания
колегіальних
і єди11011ачальн11х засад;

самоврядування;

незалежності від політичних партій, rромадських і релігійних організацій.

4.

Університет має право:

учинял1 nравочини:

g

І

(,Д

10
здійснювати підrотов~..-у працівників з вищою освітою д11я МВС.
Національної поліції України, а також підготовку та перепідготовку фахівців на
підставі договорів з фізичними та юридичними особами 18 умови отр11маш1я

відповідних ліцензій на проведения освітньої діяльності;

забезпечувати підrотов~..-у на)1<Ових і науково-педагогічних кадрів та їх

атестацію:
здійснювати

професійне навчання фахівців. піс.1яднп.10МІІ) осві'І)
працівників за відnовіднимfІ га11узями знань. спеців.1Ьностями. ві.:U.'РИТТЯ яки\
проводиться в установленому порядку;

проводити фундаментальні та прикладні наукові дослідження, зокрема на
замовлен11.Я органів виконавчої влад11 й органів місцевого са.\1оврядування,
правоохоронних органів. інших організацій та установ. а також на доrовірни.
заса..1ах;

звертатися з ініціативою .:io органів, що здійснюють )Прав.1іння в rа.1узі

вищої освіти, про внесс1шя З\Іін до чинних або розроблення нових нор\Іатнвно,
правових актів у галузі в11щої освітfІ, а також брати участь у роботі нал
проскт~ш;

вносити в установленому законодавство,1 порядку МВС пропозиції щодо
порядку .-tобору,

11алрав.1ення та зара.\ування

на

навчання

за державн11\І

33.\108.1ЄННJL\І;

обсяГ)
України
законо;~авство\І
встановленого
.-tотри,~уватися
педагогічного та наукового навантаження для науково,педаrогічних і наукових
працівників Університету;
визначати зміст осuітнього процесу з урахуванням державних стандар~-ів
та освітньо-професійю1х 11роrрв.,1, розроблJІти та затверджувап1 в устаtrовленому
порядку навча:1ьні п.1ани. вносити до них корективи;
здііісшовати професійну nідrоrовку. піс:uцип.10,1ну освіту. у ro~iy числі на
договірних засадах;
са,1остійно вюначзти форми та види навчання, організації освітнього

процесу відповідно до державного стандарту;
здійснювати відповідно до законодавства Україн~~ діяльність, пов'язану

1

державною тає\11\ицею;

виступати :щсиовнико\І (співзаснов1шко,1) інших юр11дични..х осіб, щ~
з.:1іГtс11юють свою дія,1ьність відповідно до напрJІ\Іів 11авчв.1ьно,11ауко80-'
виробничої діяльності Університету в установ.1еному законодавством порядку;
прий\1атн на роботу педагогічних, наукових, наукооо,педаrогічних 1·
інш11х працівників і зоільнJІти їх відповід110 до вимог законодавства України;
залучати до освітнього процесу на договірних умовах 1 1 рооідних науковців

та працівників центрв.1ьних органів в11конавчої влад11, установ, організацій
Украї1111 в усrавов.1еиому законодЗВСТ11О\І порядку;
вносити МВС пропозиції щодо створеННJІ,

реор1анізації,

ліквідації

структурних підрозділів Університету;

вносити МВС пропозиції щодо передачі ~1айна Університету до сфери

управління інших

oprn11io,

уповноваже1111х управruп11 державним майном, у

11
вс.

1 на
НЮІ

ко\!унаnьну власність та передачі об"сктів комунмьної в.1асності в державну
в.1асність і віднесення їх до майна Університету:
запроваджувати в.1асну символіку та атрибутю.-у:

надавати
І ЇХ

освітиі,

на)')(ОВЇ

та

інші

платні

відповідно

ПОС.1)ТИ

до

законодавства України;

зі ту

видавати в установлено\!)' порядr..") друковані засоби масової і нформацїї,
створювати телевізійні та радіомовні програми й передачі. інтсрн~-т-рссурс11

ких

тощо. Д1я забезпечення освітнього процесу надавати через сеrмент11 локальних

ко\1п'ютерних

мереж

телекомунікаційні

послуги у сфері в11кор11стання

1 на

власного інформаційного ресурсу, автоматизованкх баз даних та пошукових

ІНЯ,

с11стем;

них

здійснювати освітню діяльність спільно з іноземними закладащt вищої

освіти за узгоджеюfми освітніщ111роrрамам11;
1узі

устаноwtюваm відповідио до законодавства України 11рямі зв'яжи із
вищої

освіn1

та

науков11ми

установа.\ІИ

іноземн11х

держав,

ІНО

'3aк.1a,:ia.\UI

На;І

\Ііжнародюши

ОДО

орrанізаuія\111, уК!tадатн з НИ\ІІt угоди про співробіТІОЩТВО:
здійснювати піцготовку до ВСТ)П) до закдадів вишої освіти іиозе,щів, а

нич

орrанізаціям11,

фонда.'111

пі..111рисмствам11,

та

іиши'ш

також підrотоеку фахіоціо для і1101с,11111'< держав за міжурядоаи\111 доrоаора.м11.

:яrу

а також доrовора.\ІИ та контракта\111, укладею1~ш із зак.1адам11 вищої освіти,
підприємства.,111 та орrа11і1аціЯ\ІИ, фізичними особа\111 інозем11их держав

1ВНХ

відповідно до правил прийому та ліцензії Унівсрситеrу;

ртів

і11новаційних досягнень учасн11ків освіт11ьоrо процесу;

запроваджувати рейти11гове оцінювання освітніх, науково-дослідних та
ому

присвоювати відповідні стуnе11 і вищої освіти здобувачам в11щої освіти, які
відповідно до

законодавства

України

успішно

пройш.111

атестацію

після

1і на

завершення навчання на відповід110,1у рівні;

.ого

спеціа.1ізоваюши вченими ра.1а\ІИ, а також щодо присвосш1я вче1111х 1ваиь

ну

1

Вченою ра.:~.ою Уиіверс1пету;
отр1~~уваn1 \Іайно, КОШТІІ іі \Іатеріа.1ьні цінності (б)д1tнк11. споруди.
обладнВЮІJІ, транспортні засоб11 тощо) від державн11х органів, органів \Іісневого

що

самовр~1дування, юридич1шх і фізичн11'< осіб. у тому ч11с:~і як блаrодійну

приймати рішення щодо nр11судження наукових ступенів акред1поваюt'ІИ

:>ВО

ДОПО\ІОrу;

ку;

та

закупов)'1ІЗТИ, орендувати, замовляти за рахунок виділеюtх коштів або
коштів, отриманих від nроведе11ня основної діяльності, нада1111я платних освіт1Ііх
послуг, додаткових джерел фі11ансуоа11н11, визначених законодавством України,

вців
ацій

устаткування, обладнання т:~ інші матеріальні ресурси для забе111ече11ня
статутної діяльності, укладати о установленому порядку інші господарські

'

договори;

tації

спря'1овувати в установле11ому пор11дку кошти, отри\Іа11і від ос11ов11ої
дія.1ьності та від додаткових джерел фінансування, визначених законодавСТво\1

~ери

Україн11, 11а капітальне будів1111цтво. реконструкцію, капіта.'ІьНІtІі і поточний

А,

ре,10НТІ1 основних фондів, 11а б.1агоустрій соціа.1ьно-побутов11х об'fК1ів:

)

•

І~

а.:нrnх та ігрових
створювати й утримувати ко,1андн з професійно-прю:л
ності;
в1щів спорту, творчі колекти11н та колективи самодіяль

ді11.1ьності:
створювати бази даних відповідно до потреб освітньої
корнСТ)·ватися

земельними

сtі.1янкамн

в

пор1t.1К).

) станов.1ено\!у

Земельним кодексом Україн11:

брати участь)' роботі міжнародних орrані·1ацій:

;
1дійснювати в '1ежах повноважень \Іеднчн) практику
rd
перево111тн
об;1ік,
здійснюв:т1
зберігати,
закуповувати.
до 11еї, спеціальні 1асоб11 в
вuкористовуват11 вогне11а.1ьну 1брою, бойові припаси
порцку. устаномеНО\І)' Jа)(ОНО.:tавсТВО\І Україн11:

ьної 4астини зброї,
мати стрілецькі тнр11, пун~..-ти вивчення матеріа.1
та застос) ваш1я, 11ровод11т11
спеціа.1ьних засобів, прави.1 поводження з 1111\111
візпові.:~но до законо.1авств..
иав'Іання та надавап1 пос:1уn1 J навча.1ьної стрі.1ьби
У~..'j)ЗЇІНt;
ю об'єктів Університету
забезпе•1уватн пропус1<1111й реж11м на тер11торі
ьно-проП)'СКНІІХ П) н~..-тів.
1<онтро.1
сток.
П)
пере
бюро
W.lЯXO\I функціОИ}ВЗННЯ
) ;щ (1) тер11торій та об'єктів
постів з пропускними функція\Іи на входах (в11хоза.х
доступу,
контролю
засобів
техніч1шх
уста11ов.1енвя
Унівсрс11тету.
візеосnостерсження;
здійснювати інші вид11
зако11одавство'1 України;

госпо;щрської дія.1ьності,

які

не заборонещ

\Іап1 інші права відповідно до закоиодавства України.

5. Унівсрситеr Jобов'яза~шй:
України, постанов
дотрІІ'>І)'ватися вимог Консти1)ції У~..'J>аЇн11. законів
постанов Кабінет) Мі11істрів
Верховної Ради Уь.'J>ЗЇІНІ, актів През11.1енrа Україшr.
ор11111у в11конавчої владн в
Украї1ш, нор,1ативно-11равов11х актів нентрального
rааузі освіти і ІІЗ)lGІ, \1ВС. а також цьо10 Ста1)'Т)-:
в щозо 13Побіганшr
забезпечувап1 в \Ісжах повноважень здіііс11сння Jа.'\оді
єю та 11еухильного дотр11\Іан11я
та про 1идії корупції, контролю за їх реалізаці

. Державної 11ро11>3\ІН
по:~ожень ЗакоН)' України «І Іро запобігання корупції1>
по..1іп1к11 в У~..'J>ЗЇІІІ
щодо реа..1іззції засад .:~.ержавної знтнкоруrщійно"і
Міністерст11u
проt~>а'щ
пційної
Антикору
,
с1ратегії)
упційної
(Ан111кор
\Іентів з
дОК)
орядч11х
інно-розп
організац
інших
та
внутрішніх справ України
лита11ь запобігання корупції;
проходжен11я служб11,
забезпе•1уват11 11ешкідJ11ші та безпечні умов11
прав та інтересів осіб, які
закотшх
ння
дотр11\Іа
поб)-rу.
та
прзuі
навчання,
навчаються і працюють в Університеті:
rи;
забезпе•1увати належні умови надання вищої осві
та т1шов11х навча.1ьн11х
зотри'1увзп1ся зержав1111х станд.артів вищої освіrи
планів з урахуванням 11іцензінн11х ви\101;
11роцесу ra інщ11'
забезпс•1уват11 со11іаль1111іі зах11ст учасн11ків осві rнього
лр:щівників У11іверс11тету:
державие ~1айно:
дотр11\1}вап1ся фінансової дисц1111.1ін11 та зберігати

13
t>ВИХ

ВІІJ(ОН)lЗЗТИ належни\І чнном договірні зобов'язання з інщи\Іи суб'єt('ПL\ІИ
освітньої. виробничої, наукової дія.1ьності, фізични\ІИ особа\Іи, а також за
міжнародни.'Ін )ТО;tа.\ІИ;
направ.1яти випус~..'Ників. які иаачалися за дер11'.ОВИИ\І 3:1.,1оменням, на

роботу відловідно до набутого фах) та спеuіалізаuії;

уживати заходів, у ТО\!)' числі щляхо,1 заnроваджеННJІ відловід1111х новітніх
технолоrій, щодо запобігання та виявлення академічноrо плагіату в ІІЗ) ков11х

роботах на)'КОВИ.Х, науково-педагогічних. педагогічних, інших праuів1шків і
здобувачів в11щої освіти та притягнення їх до дисuиnлінарної відповідальності;
оприлюднювати на офіuій11ому вебсайті, на інформаційних стендах 1а в

будь-який іищий спосіб і1 1формаuі10 про реалізацію своїх прав і виконання
-зобов'язань;

забе3печувати належ1шіі рівень представництва української Ііа) к11. освіти

та t..)'ЛЬТ)'ри під час реа.1іззції \Ііжнародних програ.\\.
ТеТ)

<Тів,

ктів
)П).

6.

Права та обов'яжи пе;~агоrічних .. науково-пе;~аrоrічних і наукових

праuівників Універс1rтету та осіб. які навчаються в Універснтеті, вюиачаються
відповідно до иор,1ат11вно-правових актів з питань вищої освіn1, спеu11фічн11х
)''ІОВ нзвчаяня та проходження СЛ)"Ао.'611

11 1-/аціона.ІU.ній

поліції Укр~їн11 .

НСНІ

V. УПРАВmння УІІІDЕРСИТЄТОМ, ПРАВА ТА ОБОВ' ЯЗКИ
КЕРІВНИКА У НІВЕРС ИТЕТУ ТА ІНШИХ ОРГА НІВ
\НОВ

трів
ЩО

І. Управління Універс1пстом здійснюсrься на принципах:
автоиомії та са.,1оврядува1111я;

роз\Іежування прав. повноваже11ь та відповідальності масника, органів
управ.1іння вищою освітою, керівництва Універс1rтету та його структурних
пі;~роз;~і.1ів;

ПОЄ.іlІ!ання колегіа.1ью1х та сдинонача.1ьних засад;

Не33Лежності

від

по.1іт11•11111х

партій,

rро'1адськ11х

та

ре.1ігіііних

організацій.

кбн,

які

2.

pei..•op,
ra звільняється 3

Безпосереднє управління дія,1ьністю У11івер<:11тету здійсню<'

11кий діє на засадах єдиноначаль11ості, призначається на посаду
посади Міністром внутріщ11іх справ Україюt.

Ректор Уні верситету в межах наданих йому повноважень:
Університету, координує
управління діяльністю

здійсн ює

роботу

НІІХ

проректорів, організовуr роботу 1 ефект11вно1-о управління У~1іверс11тетом;
видає розпорядчі а~..-ти, обов'язкові д,1Я виконання всі,1а працівникам11 і

JJИX

струюуриttМИ підроздіЛЗ.\fІІ Уиіверситету;

представпяє Університет у .:tержааюLх та інших органах, відпові;щс за
ре3рьтати дія.'1.Ьності перед МВС:

_
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вирішує питання діяльності Університету, подає на затвердження до МВ
штатну структуру, штатний розпис і кошторис Університету:
є розпорядником майна і коштів Університету;
виконує кошторис, укладає договори, контракти;

призначає на посади та звільняє з посад проректорів Університету
попередцім письмовим погодженням з МВС;
призначає на посади та звільняє з посад за погодженням з МВС керівникі~
структурних

підрозділів,

наукових,

J

науково-педагогічних,

педагогічн~

працівників Університету, які є поліцейськими.

призначм на посаду та звільняє з посади педагогічних, наукових і науков
педагогічних та інших працівників Університету;

відповідно

до вимог Закону України

<dlpo

Національну

поліцію>ІІ

(

присвоює особам молодшого. середнього складу поліції, щодо яких він

безпосереднім або прямим керівВЮ(ОМ, чергові спеціальні звання до званНJІ

підполковника включно;
забезпечує охорону праці, техніку безпеки, пожежну безпеку, дотр11манНJІ
законності та внутрішнього трудового порядку;

визначає посадові інструкції та функціональні обов'язки

працівн11ків

Університету;

очолює приймальну комісію Університету;
забезпечує відбір кандндатів на навчання в Університеті та внконання
державного замовлення

на

підготовку фахівців у

визначеній

кількості

за

відповідними напрямами підготовки;
спільно з територіальними орrана.'dи Націона11ьної поліції України'
організовує роботу з професійної орієнтаuіі та професійно-психологі<rного
відбору кандидатів на вступ до Універси=rу, подає пропозиції щодо розподіл
внпускників Університету;
формує контингент осіб, які навчаються в Університеті:
відраховує, переводить та поновлює на навчання в установленому законом
порядку осіб, які навчаються в Університеті або були відраховані;
проводить заходи із психологі<rRоrо супроводження освітнього процесу;
контролює виконання освітніх програ.";
контролює дотримання підрозділами Університету організаційної, штатної

та фінансової дисц1шлінл;
забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
відповідає за належну експлуатацію та збереження озброєння. спеціальних
засобів та боєприпасів;
застосовує заходи заохочення до працівників Університету та осіб, які

навчаються в Університеті, притягає їх до дисциплінарної відповідальності
згідно із законодавством;
здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних,
наукових та інших працівників Університету;
забезпечу(\

регулярну

оцінку

корупційних

ризюtів

у

діяльності

Університету і здійснення відповідних антикорупційних заходів;

1

\S
раю,1 із

профспілковими оргз.нізаціями подає на затІІс)рджснНJІ вищом)

колегіальному органу громадського самоврядуваЮІJІ

Університету правила

внутрішнього розпорядк) та коле~.."ТИвниІ! договір і після затвердження підписує

їх~

сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на
рівних прав та мож.1Ивостей жінок і чо.1овіків у .\1ежах їх

досяn~ення
1кі
НИJС

повноважень:

дотримується в \!ежах ко,шетенції пр1шu1ш)· забезпечення рівних прав та

можл11востей жінок і чоловіків) своїй дія.1ьності:
забезпечує в межах компетеиuії в11конаJІНЯ нормативно-правових актів 1

питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та

~ю~

протидії п.нскримінації за ознакою статі;
сприяє та створює р1ови д.1.я

іі

(студентського)

НІЯ

СЗ\!ОВряд)вання,

дія.1ьності

орrа11ізац111

органів

К)-рсантського

працівників

профспі.1ок

Університету, громадських оргз.нізацін, які діють в Університеті:
щороку звітує перед МВС та конференцією трудового

колективу

Університету;
дс.1егує, у разі 11еобхід11ості, окре,1і свої 11рава і обов'язки проректорам.
нич11.1ью1кам (керівн11кам) струк-rурн11х nідрозді.1іо У11іосрс11тету. 1а винятком

прав, які не '10:...уrь буn1 де.1еговані згідно із законодавство\І;
здіІІскює інші повноваження відповідно до законодавства України та цього
Статуту.
Ректор
і1111
)ГО

і.1у

відповідає 1<1 провадження освітньої дія.1ьносrі, органіJацію
бухгалтерського обліку в Університеті та результати фіна11сово-господарської
діяльності, стан і збереження її '1айна, у тому ч11слі вог11спальної зброї та
боспр1шасів до неї. а також вирішує п11тання. пов'язані 1 представ1111цтво\1
Універс11тету в дерпвн11х органах, opraJta.x \Іісцевого са\Іоврядування,
підпр11r\Іствах, )'Ста11овах. організаціях, неза..1ежно від форщ1 в.1асності,
'Ііжнарод1111х організаціях. З<lfЗЛЬНОдсржавннх та регіона.1ь1111х гро\1адськ11х
орrа11іЗ(Щіях, а також здійснює інші повноваження відповідио до законодавства
Украї1111.

і ОЇ,

3.

відповідно до

ГІроректор11 Університету здіІІснююtь повноваже1111я

посадових інстр)'кuій, затверджених ректоро,1.
ІІХ

4.

Колегіальнн\І

органом

управлін11я

Універс1псту

с

Вчена

рада

ІХ,

Універс11тету.
Персональний кількісш1й склад Вче1юї рад11 Універснтсту 1атверджується
ахтами Університету. До її складу вход1пь: pei..-rop. проре~..•ор11, керівн11кн
навча.1ьн11х підроздL1ів, го.1ова профспілковоrо комітету, нача.1ьн11к фінансового
nіщю:Jділу. учений се~..-ретар, директор біб.1іоте1о."11, керівники окре\ІІІХ

:ті

голова орга1~ів студентсько10 са\Іоврядування
стру~nурии,х підрозд1л~в,
Університету, провідні ІІЗ)КОВці та інші працівн11к11 Універс11тету. При цьо\Іу не

~кі
сті

JІенше

1

75 відсотків заmльної -у1сельності її складу мають становити наук~во-

Іt
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педагогічні працівники і не \ІСНШС І О відсотків - внборні представнюш із ч11с.1
осіб,

11i..; навчаються в Університеті.
В чен) раду УніверснтеТ) очо.1ює її голова. 11кнй обирасn.ся відповідно д

законодавства України. РобоТ) Вченої рад11 Універснте1) оргзніЗОВ)Є )Ченн
секретар. який nризначасrься із чис.1а осіб. які мають наукові С'r)·пені та вчен1
звання.

Вчена рада Університету:

розробляє і подас на розrляд загальних зборі5 (конференції) трудово
колеІ\-rиву Університету проект Статуту Уні5ерситету. а також рішсн11я п
внесення змін і доповнень до Ііього:
ухвалює фінансовий п11ан і річний фінансовиіі звіт Універс11тету:

подає на розгляд ректору Університету nропоз1щії
спрямування С)'!dИ

щодо напря'1і

надхо.:~жень від п.1ат11 за

понадnланов11х

ПОС.1) г11,

щ

надаються Університетом згідно з його основною дія.1ьністю:
подає на розг.1яд pei..-ropy Універс1пе1)· пропозиції щодо ефс1'"ТІІВІіО
управ.1іння \Іайном. ІІХе 1а1'-ріп.1е11е за Універс1пето\1 на праві rоспо.1арсько
ві;щння:
ухва.1ює за поданням

pe1'-ropa

рішення про утворення, реоргані'І3цію

r.

ліквідацію струкrурних підроці.1ів:

вюначає системи та затверджує проце;J)lШ внутрішнього зnбсзnечення
якості вищої освіти;

ухвалює рішення

про розміщення

на депозитах т11м•1асово вільних

бюджетних коштів, отримаш1х за Ііада1шя платних пос.~уг;

затверджує освітні програми та навчальні п.1ани ..:i.111 кожного рів11я в11що1
освіщ та спеціальності;
)'Хвглює рішення з питань організації освітнього процесу. вю11аче11ня
строків навчання на відпові;щнх рівнях;
затверджує зразок та поря:tок в11готов.1ення в.1асного документа про в11щ

освіту, по.1оження про процс;журу й підстави :t.'IJI 'ііого видачі випусю1ика.\І. а
також 1разки, порядок виготов.1ення. процелуру й підстави видачі в1111уск1111ка'1
спі.1ЬЮLХ і подвійних ДНПЛО\Іів:
напря\111
}'Хва.1ює основні

проведення

науковнх

дос.1іджень

та

інноваційної діяльності:
оцінює науково-nедаrоrічну діяльність струкrурн11х підроці.1ів:

присвоює вчені звання професора. доцента та старшого досnід1111ка й подає
оідповідні рішен:ня на затвердження до атестаційної колегії це11трмьного

opra11y

в11конавчої влади у сфері освіт11 і 1іаую1;

приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів 11ро внщу
освіту, наукові ступені та вчені 1ва1шя під час прийняття на рО6оту педагогічних,

наукових, науково-педагогіч1111х

тв інших

працівників, а також

під

час

зарахування вступників на навчання;
має право вносити пода1ш11 про звільнення ре1пора з підстав. передбаче1111х

13ко11одавство\І, ц11\І СтаТ)'ТО\І, ко11тракто\І, яке розг.111дасrься конференцією
трудового коnе~..-rиву Універснтету;

(
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розробляє символі•')' та атрнб)'ТИК) Університету:
розr.1uає інші

питання діяльності

Університету. які

не

С)'Перечать

законодавству України.
~ННЙ
~чені

Вчена рада Універектету СІ(,111кається не менше одного раз) на чісяць.
Порsщок денний засідання Вченої ради формується ректорато\І

з

урах)'ВЗННЯМ пропозицій фа•1.1ьтетів. а також за пропозиціями бL1ьшості членів
Вченої радИ Університету.

вого

про

Засідання Вченої ради Університету є правочинюm, якщо в НЬО\1)' беруть
участь не менш як дві третини її персонального складу. Рішення Вченої ради
Університету вважається прийнятим. якщо за нього проголосувала більшість
членів Вченої ради Університету, які взяли участь у голосува11ні.
Рішення Вченої ради Університету вводяться в дію рішеннями ректора

ямів
що

Університету.
Колеrіа.%ним органом факультету є Вчена рада фа~..1•льтету. Вчена рада
діє відповідно до положення про Вчену р;щу ФЗ•·рьтету.

факу.1ьтету
іОГО

затвердженого Вченою радою Універснтnу.

кого

5.

Наглядова рада створІО('Ться за рішенням МВС д.u ційснення 11аr,111ду

о Т2

')tl упра.аnін.НJІм майно'1 Уttіесрснтсту, додсржаJШЯ'.:І '1ет11 йоrо стnо~11ня.

:ння

його розвиті\')', залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності
з основних напрямів розв11тку іі здійснення контролю за їх використання,1,
ефективній взаємодії заКJ1аду вищої освіти з державними оргвиами та оргвнамн

Наглядова рада Університету сприяє розв'язанню перспе•-rивних завдань

.них

щої

місцевого самоврядування, науковою 1-ромадськістю, суспільно-nолітич1111ю1
оргвнізаціямн та суб'єктам11 госnодарської діяльності в інтересах розв11тку та
ко11курентоспро,1ож11ості
й
діяльності
освітньої
якості
підвищення

ШІЯ

Університету, здійснює громадський ко11троль за його діяльністю тощо.
Наr.111дова

рада

\Іас

право

вносн111

вищому

колеrіа.1ь110\І)'

орmну

гро\Іадського са~1оврядування та/або МВС (засиовниху) Університету подаНІІЯ
про Jвільнення ректора J підстав. передбачен1tх законодавс1 ВО\І, стату-rо\1

та

закладу вищої освіти, контракто\І.
Порядок фор\Іуван1UІ Наглядової ради Університету. строк її повноважень,
КО\tПетенція і порядок діяльt1ості вюначаються По.1оження\\ про Наrладову
раду. яке затверДJk')'ЄТЬСЯ Вченою радою Університету. До складу На111я,tової

•дає

радн Університету не мОJt.')'ТЬ вход1tт11 здобувачі в11щої освіти та працівники
У11іверсктету.

ану

6.
1щу
ІІХ,
час

Для оперативного в11рішс111tя поточн11х n11тань здіІk11е1111я освіп1ьої,

фінансово-господарської та іншої діяльності У11іверс11тету, які
потребують колегіального обговорен11я, створюються ректорат та прий,1альна
ко\Іісія, положення про які затверджуються ai..-ra.,111 Університету відповід1ю до
наукової,

18КОНОдавства.

fltX
.єю

І

7.

Д.u вирішення поточ1111х питань діяльності Університету та J \\стою

вироб.1ення стратеrії та на11ря\\ів уnроваджеІІИJІ освіmьої та/або на)'кової

І

•
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діяльності відповідно .10 законодавства та 11ормативно-лравовнх а~.."Тів мвd
)ТВОрюютьсJІ інші робочі та зорадчі орrанн.

8. З метою підвищення ефе~..-r11вності улраВІІінської діюrьності, збереженн4
{

та примноження ~..-ращих традицій, насrупа.%ності, надання доломоп1

робоп1
)",lОСконаленні освітнього процес), наукової та навча.1ьно-внховної

радн11
Університеті може відповідно до законодавства вводнтнся поса.:~а

ректора

на

громадських

засадах

або

"ІВ

рахунок

масних

надходжен

Університе-ту.

ректоро,1
Радник ректора призначається та зв1.1ьняється з поеми

лого.:~женням із Вченою радою.

9. Д.1я забезпечення здійснення заходів із запобігання кор) 1щії, надан
ту з лита
\Іетоднчної та консу.1ьтаційної допо,1оrи працівника\\ Універс1не
і д"
додерж3ЮUІ вимог антикорупційного законодавства в Університет
діяльності.
ійної
а11т11коруnц
питань
3
(особа)
лідрозді:~
ний
уповноваже
ї
І О. Для забезnеченНJІ реап ізації єдиної дерJІ..-авної по.1іn1кн, слр11,1овано

досягнення рівних прав та можливостен жінок і чо.1овіків. у ~"'"'""
повноважень в Університеті діє nо\1ічннк ректора з гендерної політ11ки.

VI. ОРГАІІИ

ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СВ..\ІОВрядуванн
гро~Іа.:tСЬКОГО
орrанО\І
ко.1егіаль1111\І
І.ВІІЩН\І
(далі
Університету є конференція (ззrаяьні збори) трудового колект11ву
Конференція).
ьс
Статутн11й ск.~ад Конференції \tісТІІть І ОО де.1егатів, які обнраю1
де.1.:гаті
строко\І на один рік. І Іе '1енш .11к 75 відсотків зага.1Ьної чисе.1ь11ості
ту н
обирають.:я із числа 11ауково-nедаrогічн11х працівників У11іверс1пе
чис;1а осіб, я
постійній основі і не '1енш як 15 відсотків обираються із
вавчаються в Універс11теті (виборні представ1ш1ш).
менш я
Конференція вважається правочинною, JІкщо на 11ій пр11с} тні не

де:~егатів)
дві третннн за111Льної кількості членів трудового колективу (обра1111х
присутні
РішеннJІ Конференції приймаються простою більшістю голосів

ч.1е11ів трудового колективу (обраних де.1егатів).
Вибори делегатів Коифере1щії проходять один раз на рік в останні~
вівторок червня на загальних зборах працівників Університету та конференцї
(за1-альних зборах) осіб, які навчаються в У11іверситсті.
Делеrато\І

Конференції

із

ч11с.1а

науково-nедагогіч1111х

працівників

у. я1шй
Університету може бут11 обраниіі ч.1ен тру.1ового колективу Універс1пет

nроrягом останнього року працІО(' в Універе1петі на постійній основі.
\ІОЖе
Делегатом Конференції із ч11спа осіб, які навчаються в У11 івсрс11теті,

б)ТИ будь-яка особа, яка 11авчається в Універс1петі.

(
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мвd

Делегат Конференції обирається шляхом відкритого голосування простою
більшістю голосів присутніх ва Конференції делегатів.

кен!Ц

випадках Конференція може бути скликана за ініціативою ре ....,.ора або не мен ще

>ГИ

половини членів загальної кількості Вченої ради Університету.

Конференція скликається щороку в останній вівторок серпня. В інших

•

Дпя проведення Конференції утворюється президія. До складу президії

lНИКІ

Конференції входять головуючий, заступник головуючого, три члени президії,

1женJ.

pe"-rop Університету та голова Наглядової ради Університету.

оти

Головуючим Конференції обирається делегат, який має науковий ступінь
доктора наук або вчене звання професора.

Члени президії обираються із числа присутніх простою більшістю голосів
делегатів Конференції.
!3НІЦ

1таІЦ

ді(

Порядок денний
делегатами

Конференції формується ректором, Вченою радою,

Конференції

та

затверджується

шляхом

голосування

більшістю голосів присутніх на Конференції делегатів.
Ріwення Конференції оформляються протоколами

простою

Конференції,

що

підписан і всіма членами президії Конференції.

оїн~
:вої~

Конференція:
за поданням Вченої ради поrолжує Статут Університету або нову редакцію
Статуrу, зміни та доповнення до нього;

щороку заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність,
звіт обговорюється та оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету;
розглядає та затверджує КОЛС"-'Тивний договір і надає профспілковому

комітету повноваження на укладення договору з ректором Університету від імені
колективу Університету;

ІНН~

обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю

1і

України;
подає пропозиції щодо визначення осtrовиих напрямів економічного й

rьс

соціального розвитку Університету;

аті
н

погоджує правила внутрішнього розпорядку Університету;

розглядає інщі питання діяльності Універснтету.

як

2.

В Університеті може здійснювати свою діяльність орган громадського

І Я

самоврядування факультету, яким є зборft (конференція) трудового колективу

ів).

факультету, включаючи виборних представників із чис11а осіб, яхі навчаються в

-ніх

Університеті.
факультету

Порядок

та

його

скликання
діяльності

органу

громадського

визначаються

самоврядування

відповідю1м

положенням,

ній
щії

затвердженим Вченою радою Університету.

ків

самоврядування, структура та система яких, а також питаю~я, що належать до "іх

сий

компетенції, визначаються
положенням
про курсантське (студентське)
СЗУоврядування
Університеrу,. що затверджується загальни~ІИ зборами

3.

В Університеті функціонують орrаю1 курсантського (студентського)

(конференцією) курсантів (студентів).

•

Представницькі. виконавчі та контро.1ьно-ревізійні оргзни "')рсантсько
(студентського) са.\Іоврязування обираються строКО\І на один рік. Курса
(СТ)зентсько
до сктuу органів курсантського
обрані
(С'І)декти),
Са.\ІОВРЯJО'В8ННЯ, МОJІ.)'ТЬ бути )'С)Нені зі своіх Посад за ре3)ЛЬтатами 33rадЬНО
таємного ГОЛОС)'ВЗ./ПІJІ. Дл.я ініціюванн.я такого голосування потрібно зібра

підписи не менш як 10 відсотків "'')'рсантів (СТ)·дентів) Університету.
Керівник

І\')'рсантського

(студентського)

та

СЗ\Іоврядуезння

заступники можуть перебувап1 на посаді не більш як два строки.
З припиненням особою навчання в Університеті nриnиняпься її участь
оргзні курсантського (студентського) самоврядування в порядку, передбаченом
По.~оженням про курсантське (студентське) самовряду ванн.я Університету.
Курсантське (студентське) самоврядування діє на рівні rpy1111. К)рс)'
фаху.1ьтсту та Університету.
Оргзни курсантського (сТ)·дентського) СЗ\1оврядування:
беруть участь у поряд!\')', }'Станоа.1еном) за.коно.:~аВСТВО\І та ц11\1 Статуто.
в упраа.1іин.і Університето\І:
беруть участь в обговоренні
освітнього

процесу.

та

науково-дос.1ідноі

вирішенні
роботи,

питань

удоскона.1енн

призначення

ст11пендіІ

оргзнізаuі1 дозвіІL-~я, оздоровлення, побуту та харчування;

беруть участь у заходах (процесах) із забезпечення якості в11щоі освіти;
беруть участь у в11ріше1111і r11пань 33безпечення належних побутов11х умо
проживання курсантів (студе11тів) у гуртожитках та оргзнізації харчува11ня;
захищають права та і1перес11 курсантів (студентів), які 11авча1оться
Університеті;
делегують

своїх

nредставн11ків до

робочих, консультап1вно-дорадчи

органів Університету;
пр11Имають акти, що рег;~а,1снтують іх організацію та дія.1ь11ість;

проводять організаційні, просвіпшцькі. наукові. спорт11вні, оздоровчі
інші заходи;

розпор.язжаються кошта'ш та інш11'1 \Іайно\І, що перебувають на ба.1анс·
та банхівсью1х рахунках оргз11ів курсантського (сту.:~ентськоrо) СВ\ІОВря;~уван
Університету;

вносять nропоз1шії щодо З\tісту навчальних n,1анів і програ" У11іверситету:
вносять пропозиції щодо розвнтІ\)' матеріальної бази Університету, у то"у
числі з r~нтань. що стосуються побуту та відпочинку 1\-урсантів (студентів):
внконують інші функції, передбачені законодавством та По11оже1111ям про
курсантське (студентське) самоерядування Університету.
У своїіі діяльності орrан11 курсантського (студентського) самоврядува11ня
рішеннями
актам11,
11ор\Іап1в110-nравовнми
керуються
Університету
уповноваженого центрапьноrо оргз11у виконавчої влади в галузі освіт11 і науки та
акта,111 МВС, Статутом Універс11тету та Положенням 11ро курсантське
(студентське) са.\Іоврядування Унівсрс1псту.

AJ

21
:ького

4.

В Університеті діє Наукове товариство студентів (курсантів), аспірантів

<:анти

(ад'юю.'Тів), докторантів і

.кoroJ

діяльності Товариство керується цим Статутом та Положенням про Товариство.

молоД)fх вчених (далі

-

Товариство).

У своїй

ьнorqi

5рат~

VП. МАЙНО ТА КОШТИ УНІВЕРСИТЕТУ
йоrо:
сть

8

ному

1. Матеріально-технічну

базу Університету складають земельні ДЇJІJ[НкИ,

оформлені на праві постійного корнстузания, будівлі, споруди, комунікації,
обладнання, транспортні засоби, rуртожитки та інше майно, які закріплені за

ІрСу

Університетом на праві господарського відаиня та обліковуються на балансі
Університету.

ІТО/,f

2. За Університетом як закладом

вищої освіти державної форми власності

з метою забезпечення діяльності, передбаченої ЦИ.\f Статутом, за"-ріплено майно,
~ння

яке не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або

Іді Й~

переданню у власність юридичним і фізнчним особам без ЗГОДІ! МВС та вищого

колегіального

органу

СЗ.\ІОВрядування,

крім

випадків,

передбачених

законодавством України.
мов

З. Землекористування та реалізацію прав власника земельних ділянок, у
я

в

тому числі набуття відповідНІfх прав на землю, Університет здійснює відповідно
до Земельного кодексу України.

4. Фінансування Університету здійсюоється за рахунок коштів державного
бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки
таj

ксі
ня

ry;
"У

'

фахівців, 11ауковнх і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інш1rх джерел, не

заборонеІШХ законодавством Україн11, із дотриманням прннципів цільового й

ефективного внкорнсkния коштів, публічності та прозорості в прийнятті
рішень.

5.

Кошти, отримані в установленому порядку Університетом як плата за

надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також

кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої

діяльності зараховуються на рахунки, відкриті в 'територіальному органі
!Я

Державної казначейської служби України. та інші рахунки в банках,
заборонені законодавством Україю1.

не

ІИ

ra

6. Передача в оренду Університетом закріплених за ним об'єктів державної

:е

власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України
за погодженням з МВС.
І

Кошти загального та спеціального фондів бюджету спрямовуються иа
виконання статутної діяльності за цільовими призначеннями на nо1гочні та

7.

капітаnьні видатки Університету в межах 01tділених бюджетних асигнувань
кошторисів. які ззтверджуються МВС.

8. Кошти, отрнмані в установлено\tу пор~ш~.') Ун1верснтето~
використовуються внклюqно для фінансування видатків на його )'Тримання
реалізації мети (цілеА, завдань) та наnря'1ів діяльності, визначених Статутом.
9.

До

розвнтко\t

кошторису

Університет)

матеріально-техніч11ої

і

в~v1ючаються
.1абораторної

внтраm.
бази,

пов·язані

забеJ11еченняч

ліцензованими програмними прод)'~"ами для провадження освітньої і науково~
діяльності.

10. Порядок та )МОВІt оn.1ати пращ визначаються
законодавства УІ\-раїнн. Умов11 преміювання визна•1аються
затвердженого в Університеті положення про прсміюваш1я.

відповідно

д~

відповідно дd

11. Університет у поряд~.'). вюначено\Іу JЗКОНО\І. \Іас право:
засновувати сталий фонд (ендавмент) Університету та розпоряджатнс-,

11м сталог~
доходами від його в11кор11стання відповідно до умов функціонуu11н

фонду, а також отримувати мnіІно, кошт11 й \Іатерімьні цінності, зокрем~
буд11ню1, споруди, обладнання, транспортні засоб11. ві:t державних органів.
я•
органів \tісцевого самоврМ) вання. юридичн11х і фізичн11\ осіб. у ТО\І) ч11с..1і
благодійну допо'1оrу;
здійснюват11 фінансово-господарську діяльність в Україні та 1а кордоно,1,
відповідно до в11мог та в порядку, установ.1е1111х законодавством;
створюваm в.1асні або в11кор11стову11:1ти за договоро\t інші \tатеріа.1ьн01
aбql
технічні бази д.1я провадження освітньої. наукової, інноваційної

власну 1
госпо~~~~~:~~л:~~~;~овленому законодавство,1 порядку та розвивати
1і~.')'ва.1ьно
базу соціа.1ьно-побутов1ІХ об'єктів. \Іережу сnортивно-оцоровчих ..
профілакт11чнюс і ку.1ьтурно-\шст.:цькнх стр}І\,-Урних підрозді:~ів;
інші права відповідно до 1nконодавствз Украіни.

12. Розподіл отриманих коштів (~1ай11а) або їх часнш11 серед працівників
Універс1пету (крі't 01L1am їхньої праці, иарахува111н1 с;щного соціа.1ьного
осіб
внеску), посадових осіб Універс11тету, МВС та інших пов'язаних '3 1шщ1
забороняпься.

VШ. ПОРЯДОК ЗВІТІІОСП, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСН ЕНН ЯМ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

І. Університет са.,юстій110 веде бухга.нерськнй об.1ік, скдадас фінансову,
а
бюджетну, статистичну. nо;1атков}' та інш} звітність відnовідно до законодавств

України. пу~ •!':Са:І-а:>?W:ВІ:Е!•~·

nopui-1

до відnові;u!их орrанів :~ерJЕЗІІНої

8.13ДИ.

2. За оµш бухnзrерського облі~..)' та забезпеченн• фі~.'С)'ВЗЯНJІ
фактів ~ кn rосuо;~зрських операцій у nерв11нн11х дОК)о"Ментах,
збереженm ООробуип ~екrів, ре1·істрів і звіmості протятом встанов.1еного
строч. L1e ве wвше 'tpwJX роtсі.в відповідас ректор.

~.

fi

~1
до
до

3.

КqDвп (~'tWDD:) фінансового ni:tpoз;ri.1)· - го.1овннй бума.пер
u ~з посади ректором Універс11теТ) за noro;r.:eRВJІ\I

пр~

з ;u1pnaupaм ~- фінансово-об:~ікової по:~іт11к11 ~1ВС.
~ (-1ЬН11к) фінансового підрозділу - го.1овннй бр•га.пер:
ВСТЗІІООЛСНИХ єдиних \fСТОдолоrічких засад
бухга.'Пq)СЬІСОІ'О об.1іt..'). ск.1адання й подан11я в установлеиі етро1щ фінансової та

4.

186с'Juсч)-є ттрю.~ання

бюЖП11ІОі. С111Т11стичної, податкової та іншої звітності;
орrаиЇ10В)С контро.1Ь за відображенням на рахунках б)хrа.перського
11СЯ
ІОГО

C\fal

~ів.,
І ЯК

об:Шу всіх rосnодарсь~.."Их операцій;
бере

)-Часть

в

офор't..,е1111і

\1:11сріа.1ів,

пов'Я'J3НІІХ

~

нестачею

та

ві;uшrодування\І в1прат від нестачі, крадіжки та псування акт111ів:
забезnеЧ)є перевірку стаН)' бухгалтерського об:~і1о.') ) вімо~rре\L1ених
пі.:tроз.:~.ілах Університету;
з.:~.іі!сюос

постійний

контроль

за

додержанням

ведення

порядку

бухга.тrерського обліку та складанням фіна11сової і бюджетної. стаn1стичної,
податкової та іншої звітності.

110або

5. Аудит фінансово-господарської дія.1ьності Універс11те1у nрово;uпься
згідно із 1аІ(ОНОдавство\І Україн11.

:Н)
но-

ІХ. МІЖНА РОДН Е СПІВРОБІТНИЦТВ О

ків
)ГО

сіб

І. Університет має право здіііснюват11 \1іжнарод11е співробіnшцтво,
укладати доrовор11 про співробітниц1 во, устаноВJ11Оват11 пр•111.і зв 'язкт1 із
заклада\111 в11щої освіти іноземних держав. \\іжнарод1111щ1 організацwrn.
фонда.\ІІІ тощо відповідно .з.о законо.з.авства України та в пор11.11су, )станов.1ено\Іу
мвс.

2. Головні напрями міжнародного співробітництва Уніеерснtе'І):
участь у програмах двостороннього та багатосторош1ьоrо міJІШержавного

й міжунівсрс11тетськоrо обміну здобувачами вищої освіти.
педагогічним11, науково-педагогічн11~н1 та fшуковтш працівн11ка\111:
проведе1111я спі.1ьн11х наукових досліджень:

а

також

організація міжнародних конференцій, симnозіумів. конгресів та інших
заходів;
участь у міжнародних освітніх і на)кових програмах;
сnільна редакційно-видавнича діяльність:

надання послуг, nов'язаних із здобуттям вищої та nіслядипломної освіти .
іноземWІм в Україні;
створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами
вищої освіти, науковими установами, організаціями;
відряджен.ня за кордон педагогічних, науково-педагогічних та наукових
nрацівнккіе

для

псдо.гоrічnої,

FІОУJ<ОО0-педа.гогіч11ої

та

наукової

роботи

відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів із закладами
вищої освіти п іноземними партнерами;

І

залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових прапівників
іноземних захладів вищої освіти для участі в педагогічній. науково-педагогічніі'і
та науковій роботі Універс11тету;

направлення осіб, які навчаються в Університеті , на навчання до інозе~ІН 11х
закладів вищої освіти;
сприяню1
академічній

мобільності

наукових,

науково-педагогічних

працівників та осіб, які навчаються;

1

інші напрями і форми, не заборонені законодавством України.

3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету здійснюється відповідно
до законодаВС7ва України.

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
УНІВЕРС ИТЕТ У

І. Проruозиції щодо внесення змін і доповнень до Статуту Університету
моJі\уrь вносити МВС, ректор Університету, Наглядова рада Університету,
Вчена рада Універс1пету, Конференція.

2.

Змін11 і доповнення до Статуту погоджуються Конференцією шляхом

відІ\'РИТОГО голосування простою більшістю голосів присутніх на ній делегатів.

3.

Зміни і доповнення

до Статуту Університету затверджуються

в

установленому порядку наказо~1 МВС.

4.

ЗмінJІ, доповнення до Статуту та затверджена нова редакція Статуту

Університету набирають ч11нності з дня їх державної реєстрації.

І

1
ших
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ХІ. ПОРЯДОК РЕОРГАШЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

1.
.іти,

Припинення Університету як юридичної особи здійснюється згідно із

законодавством Украіни
ШІІЯХОМ
приєднвння, поділу, перетвореНВJІ).

ліквідації

або

реорганізації

(злиття,

lМИ

2.
вих

оти

Ви:конан:ня ріwениа про припинення Університету здійснює комісія з

припинення, яка уrворюєтьсs ~mc. До складу комісії з припинення входять
представники МВС та Увіверситету.

ІМИ

З. З

момеИТ}

с:творешu

m\ricii

з

припинення до

неї

переходять

ків

поввоважеННJІ з )'ІІJ)іІВ.1Їввs Університетом. Комісія з припинення складає

ній

ліквідаціJ!ниJ! (розІю~чаіі) ба."'ІЗНс або передавальний

ai.."I'

Університету та

подає йоrо .:io орrаву. п:иfj прювачив )'ТВОреННR комісії з припинення.
ІИХ

4.

ПU

чх

р...jчшї п

реорrанізаuії Університету

вивільнюваним

працівюооw ~..:па ~ їхніх прав та інтересів відповідно до

ИХ

трудовоrо ~OllO.D8C'1'D ~·JqllliluL

RO

т

5.

У рпі

установленому

1
-у
у,

\f

в

rq• •

~>&ap:a1r1~ йаr1> ППІВН оере;щються до іншої

неприбуткової орг.!КЇ:J311Ііі.в:а •жжжп-:ю cQq:a )"1Ір8ВЗЇННJІ

oops:;ui:y.

\ffiC і визначена в

