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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1.1. Це положення розроблене відповідно до законодавства України і є установчим 

документом, який регламентує діяльність Відокремленого структурного підрозділу 

«Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу» (далі – Коледж). 

1.2. Коледж утворений наказом Міністерства освіти і науки України від 24 червня 

2014 року №752 «Про заходи, пов’язані з утворенням Калуського коледжу економіки, 

права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу». Коледж заснований на державній формі власності, є 

територіально відокремленим структурним підрозділом без прав юридичної особи 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі - 

Університет), підпорядкований Міністерству освіти і науки України. 

1.3. Коледж діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту 

Університету, цього Положення, Правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів та 

розпоряджень ректора Університету та директора Коледжу, рішень вченої ради 

Університету та педагогічної ради Коледжу. 

1.4. Повне найменування Коледжу: Відокремлений структурний підрозділ 

«Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу». 

1.5. Скорочене найменування: ВСП «КФК ЕПІТ ІФНТУНГ».  

1.6. Найменування англійською мовою: Separate Structural Unit «Kalush Applied 

College of Economics, Lawand Information Technologies of the Ivano-Frankivsk National 

Technical University of Oiland Gas». 

1.7. Місцезнаходження Коледжу: Україна, Івано-Франківська область,                           

м. Калуш, вул. Молодіжна, 7, поштовий індекс: 77300, телефон: (03472) 6-18-08, факс: 

(03472) 6-18-10, е-mail: kollege_if@ukr.net. 

1.8. Основними напрямами діяльності Коледжу є: 

- забезпечення реалізації права громадян на профільну середню освіту; 

- підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та 

суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти; 

- провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 

особами профільної середньої та фахової передвищої освіти за обраними 

спеціальностями; 

- надання додаткових освітніх та інших послуг відповідно до законодавства; 

- проведення лікувально-профілактичної та оздоровчої роботи серед студентів; 

- здійснення наукової, науково-технічної, творчої, мистецької, культурно-

виховної, інноваційної та спортивної діяльності; 

- здійснення іншої діяльності, що не суперечить законодавству. 

1.9. Коледж має право: 

- самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього 

процесу; 

- запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні 

програми в межах ліцензованої спеціальності; 
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-  самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

- проводити в установленому порядку державну підсумкову атестацію та видавати 

документи про профільну середню освіту; 

- присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 

здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після 

завершення навчання; 

- приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та 

інших працівників відповідно до законодавства; 

- формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до 

законодавства; 

- запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за 

освітні, науково-дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення; 

- провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами 

освіти, науковими установами та іншими юридичними особами; 

- брати участь у роботі міжнародних організацій; 

- запроваджувати власну символіку та атрибутику; 

-  надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства; 

- здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 

законодавства та установчих документів; 

- здійснювати інші права, що не суперечать законодавству. 

1.10. Обов’язки Коледжу: 

- дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності; 

- мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та затверджену 

політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього 

процесу; 

-  створювати безпечні умови праці, навчання та виховання; 

-  створювати необхідні умови для здобуття профільної середньої та фахової 

передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами; 

- здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання; 

- зберігати та раціонально використовувати майно і кошти Університету, 

забезпечувати своєчасне та якісне проведення інвентаризації матеріальних цінностей 

Коледжу; 

- звітувати перед керівництвом Університету про основні напрями діяльності 

Коледжу. 

1.11. Організаційно-правовий статус Коледжу. 

Коледж набуває статусу закладу фахової передвищої освіти з моменту отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності. 

Коледж має окремі права фінансово-господарської самостійності, а саме: 

самостійний баланс, бюджетні рахунки в Головному управлінні державної 

казначейської служби України в Івано-Франківській області, печатку і штампи з власним 

найменуванням, фірмовий бланк. 

Коледж працює як неприбутковий заклад освіти. 

 

 

 



1.12. Структура Коледжу. 

Основними структурними підрозділами, що забезпечують освітню діяльність 

Коледжу є: 

- відділення; 

- циклові комісії; 

- бібліотека; 

- лабораторії; 

- навчально-методичний кабінет; 

- адміністративно-господарський відділ; 

- відділ кадрів; 

- навчальний відділ; 

- загальний відділ; 

- бухгалтерія; 

- архів; 

- фізкультурно-спортивний комплекс; 

- центр культури і дозвілля студентів; 

- гуртожиток; 

- їдальня; 

- інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством. 

Структурні підрозділи Коледжу створюються і функціонують відповідно до 

законодавства та головних завдань діяльності Коледжу. 
 

 

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах 

Конституції України, Законах України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів. 

Концепція освітньої діяльності Коледжу базується на особистісній орієнтації 

освіти, формуванні національних цінностей, створенні рівних можливостей для здобуття 

якісної та доступної профільної середньої та фахової передвищої освіти упродовж 

всього життя, право на безоплатну фахову передвищу освіту тощо. 

2.2. Освітній процес у Коледжі забезпечує інтелектуальну, творчу діяльність у 

сфері профільної середньої та фахової передвищої освіти, що провадиться в Коледжі та 

спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які здобувають освіту, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

2.3. Основною метою діяльності Коледжу є підготовка конкурентоспроможних 

фахівців для забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави. 

2.4. Головними завданнями Коледжу є: 

- забезпечення реалізації права громадян на профільну середню освіту відповідно 

до ліцензії; 

-  забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту; 

- виховання у здобувачів освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської 

позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 

екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності 



критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах; 

- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 

практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності; 

- впровадження нових форм і методів в навчальний процес на основі сучасних 

інформаційних технологій; 

- створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх 

здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу; 

- створення необхідних умов для здобуття освіти особами з особливими освітніми 

потребами; 

- дотримання загальноприйнятих етичних норм, створення атмосфери 

доброзичливості і взаємної поваги у стосунках між учасниками освітнього процесу; 

- збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 

досягнень суспільства; 

- налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у 

сфері освіти; 

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 

працевлаштуванню випускників; 

- взаємодія з роботодавцями, організаціями, професійними об’єднаннями щодо 

сприяння працевлаштуванню випускників; 

- ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності. 

- забезпечення формування академічної доброчесності учасників освітнього 

процесу.  

2.5. Загальне керівництво освітнім процесом в Коледжі здійснює дирекція. 

Основні науково-методичні та навчально-організаційні питання навчального процесу 

розглядаються педагогічною радою Коледжу та методичною радою. Голова циклової 

комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і 

програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних 

дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії. 

В межах ліцензованих спеціальностей Коледж розробляє освітньо-професійні 

програми та затверджує їх відповідно до положення про організацію освітнього процесу 

в Коледжі, основою для розроблення яких є стандарти фахової передвищої освіти за 

відповідними спеціальностями. 

Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє 

навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, 

їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг 

навчальних занять, графік освітнього процесу, форми контролю, що забезпечують 

досягнення програмних результатів навчання здобувачем фахової передвищої освіти.  

 
 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ 
 

3.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює його керівник-

директор. Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством 

України і цим Положенням. 

 



3.1.1. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, 

органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє за 

довіреністю ректора в межах повноважень, передбачених Законом України «Про фахову 

передвищу освіту» та цим Положенням. 

3.2. Голова циклової комісії призначається директором Коледжу за погодженням 

з педагогічною радою з числа педагогічних (науково-педагогічних) працівників, які 

мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш 

як п’ять років. 

3.3. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу діє педагогічна рада 

Коледжу. 

3.3.1. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад якого 

щорічно затверджується наказом директора Коледжу. 

3.3.2. Педагогічна рада Коледжу має такі повноваження: 

- визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу; 

- розглядає проєкт Положення про Коледж, а також подає пропозиції щодо 

внесення змін до нього; 

- ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах 

центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів або в банківських установах; 

- визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості 

освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності; 

- погоджує за поданням директора Коледжу рішення про утворення, 

реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів; 

- за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів 

відділень та голів циклових комісій; 

- затверджує положення про організацію освітнього процесу; 

- затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову 

передвищу освіту; 

- обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних 

(науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує 

щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

- приймає рішення та рекомендації з питань впровадження в освітній процес 

кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, 

фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку Коледжу; 

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу; 

- приймає рішення з питань вдосконалення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за 

порушення академічної доброчесності; 

- розглядає інші питання діяльності Коледжу відповідно до законодавства та цього 

Положення. 

 

 



3.3.3. Педагогічну раду Коледжу очолює його голова, директор Коледжу.  

3.3.4. До складу Педагогічної ради Коледжу входять за посадами 

директор,заступники директора, завідувачі відділень, бібліотекар, голови циклових 

комісій, завідувач навчально-методичного кабінету, лабораторій, інші педагогічні та 

науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники органів 

самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій (за 

наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот. При цьому 

не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу педагогічної ради Коледжу мають 

становити педагогічні (науково-педагогічні) працівники Коледжу і не менш як 10 

відсотків - виборні представники з числа студентів Коледжу. Вони беруть участь у 

роботі педагогічної ради Коледжу тільки під час розгляду питань, що стосуються 

навчання, побуту та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. 

3.3.5. Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, 

є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу і вводяться в дію 

наказами директора Коледжу. 

3.4. Робочі та дорадчі органи Коледжу. 

3.4.1. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі 

органи – дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, 

стипендіальна комісія, тарифікаційна комісія тощо. 

3.4.2. З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та іншої 

діяльності Коледжу директор закладу має право утворювати на громадських засадах 

дорадчі органи - раду роботодавців, раду інвесторів, студентську раду тощо. 

3.4.3. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються директором 

Коледжу. 

3.5. Органи громадського самоврядування Коледжу. 

3.5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є 

загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з числа 

студентів, які навчаються у Коледжі. 

3.5.2. Порядок скликання і прийняття рішень загальних зборів трудового 

колективу визначається цим Положенням. 

3.5.3. Загальні збори трудового колективу мають бути представлені усіма 

категоріями учасників освітнього процесу Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків 

складу делегатів (членів) колегіального органу мають становити педагогічні (науково-

педагогічні) працівники, які працюють у цьому закладі за основним місцем роботи, і не 

менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються 

вищим органом студентського самоврядування та виборних представників з числа 

інших працівників Коледжу - до 15 відсотків. 

3.5.4. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на 

рік та: 

- погоджують за поданням педагогічної ради Положення про Коледж; 

- заслуховують щорічний звіт директора Коледжу та оцінюють його діяльність; 

- обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 

- затверджують Правила внутрішнього трудовогорозпорядку Коледжу і 

колективний договір; 

- приймають рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до 



законодавства та установчих документів. 

3.6. Студентське самоврядування. 

3.6.1. Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати 

питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в 

управлінні Коледжем. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу. 

Усі студенти, які навчаються в Коледжі, мають рівні права щодо участі у студентському 

самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів (робочі, дорадчі, 

виборні тощо). 

Студентське самоврядування здійснюється студентами Коледжу безпосередньо, а 

також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, 

визначеному Законом України «Про фахову передвищу освіту». 

3.6.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

законодавством, цим Положенням та положенням про студентське самоврядування 

Коледжу. 

3.6.3. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 

- добровільності, колегіальності, відкритості; 

- виборності та звітності; 

- рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні; 

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 

- академічної доброчесності. 

3.6.4. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми 

(парламент, сенат, старостат, студентська дирекція, студентський деканат, студентська 

рада тощо). 

Делегати на конференцію студентів Коледжу обираються студентами шляхом 

прямого таємного голосування на строк, визначений положенням про студентське 

самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік. 

Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть 

перебувати на посаді більш як два строки. 

3.6.5. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 

(конференція) студентів Коледжу, які: 

-  затверджують положення про студентське самоврядування Коледжу; 

- обирають керівника та членів виконавчого органу студентського 

самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 

- формують студентські виборчі комісії з числа студентів Коледжу для організації 

та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 

- обирають представників студентів Коледжу на загальні збори трудового 

колективу та Педагогічну раду Коледжу; 

- здійснюють інші повноваження, передбачені Законом «Про фахову передвищу 

освіту» та положенням про студентське самоврядування Коледжу. 

3.6.6. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 

студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників 

освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна Коледжу). 

Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та 

доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію 

директором чи іншими органами управління Коледжу. 



4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ, ПІДСТАВИ 

ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ З ДИРЕКТОРОМ КОЛЕДЖУ 

 

4.1. Директор Коледжу в межах наданих повноважень має такі права та обов’язки: 

- організовує діяльність Коледжу; 

- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його 

структуру, формує і затверджує штатний розпис; 

- забезпечує дотримання законодавства, Статуту Університету, цього Положення, 

виконання рішень загальних зборів трудового колективу, педагогічної ради Коледжу; 

- подає на погодження вченій раді Університету проект Положення Коледжу; 

- видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу Коледжу; 

- відповідає за результати діяльності Коледжу перед Університетом та 

Міністерством освіти і науки України; 

- забезпечує виконання кошторису, укладає договори; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає контракти з 

педагогічними працівниками; 

- призначає на посаду голів циклових комісій за згодою педагогічної ради 

Коледжу; 

- забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання законності та 

порядку; 

- затверджує посадові інструкції працівників; 

- формує контингент здобувачів освіти; 

- у встановленому законодавством порядку відраховує із Коледжу та поновлює на 

навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у закладі (закладах) фахової 

передвищої освіти; 

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньо-професійних програм; 

- розробляє та ухвалює за погодженням з педагогічною радою Коледжу рішення 

про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних 

підрозділів; 

- організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості освіти; 

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних та 

інших працівників; 

- забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Коледжу; 

- сприяє формуванню здорового способу життя у Коледжі, зміцненню спортивно-

оздоровчої бази закладу; 

- здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами Коледжу. 

4.2. Директору Коледжу за довіреністю ректора Університету делегуються окремі 

повноваження на право підпису заяв, наказів та інших документів по кадровому складу 

Коледжу. 

4.3. Директор Коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, 

економічної та інших видів діяльності у Коледжу, стан і збереження нерухомого та 

іншого майна цього закладу. 



4.4. Директор Коледжу щороку звітує перед Університетом та загальними зборами 

трудового колективу Коледжу. Директор Коледжу зобов’язаний оприлюднювати 

щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу. 

4.5. Директор Коледжу відповідно до цього Положення може делегувати частину 

своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів. 

4.6. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за 

результатами проведення конкурсного відбору та звільняється за рішенням 

Університету з підстав, визначених Кодексом законів про працю України, за порушення 

цього Положення та/або умов контракту. 

4.7. Директор Коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за 

результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада Університету 

відповідно до ст. 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

4.8. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною 

мовою, мати ступінь магістра і стаж роботи на посадах педагогічних (науково-

педагогічних) працівників не менш як п’ять років. Кандидат на посаду директора 

Коледжу має бути громадянином України. Одна і та сама особа не може бути 

директором Коледжу більше ніж два строки. 

4.9. Ректор університету зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади 

директора Коледжу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, 

яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Коледжу 

конкурсний відбір оголошується протягом місяця з дня утворення вакансії. У разі 

оголошення конкурсного відбору таким, що не відбувся, новий конкурсний відбір 

оголошується протягом місяця, якщо не застосовуються заходи антикризового 

менеджменту у встановленому порядку. 

4.10. Університет протягом двох місяців з дня оголошення конкурсу на посаду 

директора Коледжу приймає документи претендентів на посаду директора Коледжу і 

протягом 10 днів з дня завершення строку подання вносить кандидатури претендентів, 

які відповідають вимогам Закону України «Про фахову передвищу освіту», для 

рейтингового голосування. 

Претенденти на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора 

Коледжу одночасно з поданням документів для участі в конкурсі подають до 

Університету та наглядової ради свої проекти стратегії розвитку Коледжу, які в 

обов’язковому порядку оприлюднюються на офіційному сайті закладу і підлягають 

публічному обговоренню перед рейтинговим голосуванням. 

4.11. Не може бути допущена до участі у конкурсі та призначена (у тому числі 

виконувачем обов’язків) на посаду директора Коледжу особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку; 

3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 

4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної 

сили; 

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – 

протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 



6) не пройшла спеціальної перевірки або не надала згоди на її проведення.  

Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової ради 

Університету. 

4.12. Брати участь у рейтинговому голосуванні мають право: 

1) педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють у Коледжі за 

основним місцем роботи; 

2) виборні представники з числа інших категорій працівників, які працюють у 

Коледжі за основним місцем роботи і обираються відповідними працівниками шляхом 

прямих таємних виборів; 

3) виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів. 

При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних та науково-

педагогічних працівників Коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної 

кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, кількість 

виборних представників з числа інших працівників Коледжу – до 10 відсотків, кількість 

виборних представників з числа студентів Коледжу – не менше 15 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у рейтинговому голосуванні. 

4.13. Кожен з учасників рейтингового голосування має один голос і голосує 

особисто. Рейтингове голосування є таємним і вважається таким, що відбулося, якщо 

участь у ньому взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати 

участь у рейтинговому голосуванні. 

4.14. З особою, яка під час рейтингового голосування набрала 60 і більше відсотків 

голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому 

голосуванні, та визнана переможцем конкурсного відбору, Університет укладає 

контракт. У разі якщо жоден з кандидатів не набрав більше 60 відсотків голосів від 

загальної кількості осіб, які мають право брати участь у рейтинговому голосуванні, 

наглядова рада у двотижневий строк з дня рейтингового голосування проводить 

процедуру конкурсного відбору кандидатів на посаду директора Коледжу і пропонує 

Університету укласти контракт з переможцем конкурсного відбору, а в разі 

неможливості визначити переможця, оголосити конкурсний відбір таким, що не 

відбувся. 

4.15. Університет має право скасувати результати конкурсного відбору в разі 

виявлення порушень положення про конкурсний відбір і оголосити конкурсний відбір 

таким, що не відбувся. 

4.16. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Університетом за 

поданням наглядової ради або загальних зборів трудового колективу Коледжу з підстав, 

визначених Кодексом законів про працю України, за порушення цього Положення та/або 

умов контракту.  

4.17. Подання про відкликання директора Коледжу може бути внесене до 

загальних зборів трудового колективу Коледжу більшістю складу педагогічної ради 

Коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього директора. Подання 

Університету про відкликання директора Коледжу приймається, якщо його підтримали 

дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів загальних зборів трудового 

колективу Коледжу. 

 



5. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ 
 

5.1. До майна Коледжу належать будівлі, споруди, земельна ділянка, комунікації, 

обладнання та інші матеріальні цінності. Відповідно до законодавства та з урахуванням 

організаційно-правового статусу Коледжу з метою забезпечення його статутної 

діяльності Університетом закріплюється майно на правах оперативного управління. 

5.2. Землекористування та реалізація прав на землю здійснюється Коледжем 

відповідно до Земельного кодексу України. Повноваження Університету щодо 

розпорядження державним майном, закріпленим за Коледжем, здійснюється відповідно 

до законодавства. 

5.3. Майно закріплюється за Коледжем на праві господарського відання і не може 

бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність 

юридичним і фізичним особам без згоди Університету та загальних зборів трудового 

колективу Коледжу, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.4. Власні надходження Коледжу, отримані як плата за послуги, що надаються 

згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески 

та гранти, відповідно до рішення педагогічної ради Коледжу зараховуються на 

спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу 

виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на 

поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків в порядку, 

визначеному законодавством. Зазначені доходи включаються до фінансового плану 

(кошторису) Коледжу і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення 

працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва і ремонту 

приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного та 

навчально-методичного забезпечення освітнього процесу відповідно до установчих 

документів Коледжу. 

5.5. Будівлі, споруди і приміщення Коледжу повинні відповідати вимогам 

доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами. Якщо відповідні 

об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з особливими освітніми 

потребами, здійснюється їх розумне пристосування з урахуванням універсального 

дизайну. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд і приміщень 

Коледжу здійснюється з урахуванням потреб осіб з особливими освітніми потребами. 

5.6. Коледж у порядку, визначеному Законом «Про фахову передвищу освіту», та 

відповідно до Положення має право: 

1) власності на об’єкти права інтелектуальної власності, створені за власні кошти 

або кошти державного чи місцевих бюджетів (крім випадків, визначених законом); 

2) отримувати майно в оперативне управління (господарське відання), кошти і 

матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від 

державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у 

тому числі як благодійну допомогу; 

3) засновувати сталий фонд Коледжу, вносити до фонду грошові кошти, нерухоме 

майно, об’єкти інтелектуальної власності та розпоряджатися доходами від його 

використання відповідно до умов функціонування сталого фонду; 

 



4) провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном; 

5) використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання; 

6) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні 

бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, господарської, спортивної 

або культурно-мистецької діяльності; 

7) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу 

спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких 

структурних підрозділів; 

8) здійснювати будівництво та капітальний ремонт основних фондів за 

погодженням із засновником; 

9) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних (науково-

педагогічних) та інших працівників Коледжу, а також осіб, які навчаються в ньому; 

10) відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах 

у банках державного сектору економіки відповідно до законодавства; 

11) здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство в 

освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату іноземних наукових видань та 

доступ до міжнародних інформаційних мереж і баз даних; 

12) шляхом внесення матеріальних та нематеріальних активів (майнових прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу 

інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів 

тощо); 

13) здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на 

зміцнення матеріальної бази Коледжу. 

5.7. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, 

в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій та інших джерел, не 

заборонених законодавством, з дотриманням принципів цільового та ефективного 

використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень. 

5.8. Обсяг фінансування у Коледжі повинен забезпечувати покриття витрат, а саме 

на: оплату праці, нарахувань на оплату праці; оплату комунальних послуг, за спожиті 

енергоносії; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу; витрати, пов’язані 

з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти; підвищення 

кваліфікації педагогічних та інших працівників; капітальні видатки; виплату 

академічних стипендій; виплату соціальних стипендій, іншого соціального забезпечення 

відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій здобувачів фахової 

передвищої освіти; виконання вимог законодавства у сфері охорони праці, 

протипожежної безпеки та цивільного захисту; інші витрати, визначені законодавством, 

установчими документами закладу. 

5.9. Бюджетні призначення на підготовку фахівців у Коледжі встановлюються у 

відповідних бюджетах щорічно за окремою бюджетною програмою. 
5.10. До кошторису (фінансового плану) Коледжу обов’язково включаються 

витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із 

забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої 

діяльності, а також з проходженням здобувачами фахової передвищої освіти практики. 

5.11. Кошти, отримані Коледжем як плата за надання освітніх або інших послуг, а 

також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в 



дохід державного або місцевого бюджетів. 
 

 

6. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

6.1. Коледж має окремі права фінансово-господарської діяльності, а саме: право 

вести самостійний баланс, відкриття реєстраційних рахунків в органах Державної 

казначейської служби з правом мати код мережі фінансування, печатку і штам, а також 

здійснювати оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї діяльності в межах 

наданих йому повноважень, вести статистичну звітність відповідно до установлених 

правил. 

6.2. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових 

актів самостійно складає затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності і 

відповідно до затверджених вимог подає їх до Міністерства освіти і науки України, 

Державної казначейської служби України, Державної служби статистики України, 

Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України. 

6.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює 

Університет та наглядова рада згідно з повноваженнями, передбаченими Законом 

України «Про фахову передвищу освіту».  

6.4. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно із законодавством України. 

6.5. Директор та головний бухгалтер Коледжу несуть персональну 

відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності відповідно до 

законодавства. 

 
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕДЖ 

 

7.1. Положення Коледжу розробляється та приймається педагогічною радою, 

погоджується загальними зборами трудового колективу та затверджується ректором 

Університету. 

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення його в новій 

редакції. 
 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ 
 

8.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання 

(зміну типу) Коледжу приймається відповідно до встановленого законодавства України.  

8.2. Реорганізація чи ліквідація Коледжу не повинна порушувати права та інтереси 

осіб, які навчаються у ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження 

безперервного здобуття фахової передвищої освіти такими особами покладається на 

Університет. 

8.3. Коледж є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису 

про припинення його діяльності. 

8.4. У випадку припинення діяльності Коледжу (в результаті його ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній  
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