


1. Загальні положення

1.1.  Даний  Статут  розроблений  відповідно  до  чинного  законодавства
України і є документом, який регламентує діяльність Новгород - Сіверського
медичного училища.

Новгород - Сіверське медичне училище (надалі – Училище) є комунальним
вищим   навчальним  закладом  І  рівня  акредитації,  який  провадить  освітню
діяльність.

1.2.  Училище  створено  як  фельдшерсько-акушерська  школа  наказом
Чернігівського облздороввідділу № 37 від 17 червня 1936 року. 

З 1954 року навчальний заклад було реорганізовано в медичне Училище.
Рішенням  сесії  Чернігівської  обласної  ради   від  28  грудня  2006  року

Училище  включено  до  Переліку  об’єктів  спільної  власності  територіальних
громад сіл, селищ, міст Чернігівської області та набуло статусу комунального
закладу.

1.3.  Училище  є  об’єктом  спільної  власності  територіальних  громад  сіл,
селищ,  міст  Чернігівської  області,  від   імені  яких  повноваження  Власника
Училища здійснює Чернігівська обласна рада (далі – Власник).

1.4.  Училище,  відповідно  до  делегованих  Училищем  повноважень,
перебуває  в  управлінні  Чернігівської   обласної  державної  адміністрації  та
підпорядковується Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (надалі
– Орган управління).

1.5. Училище є юридичною особою публічного права, може від свого імені
укладати  угоди,  набувати  майнові  та  особисті  немайнові  права  і  нести
відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс,
розрахунки в органах державного казначейства, штамп, гербову печатку та інші
печатки, бланки з найменуванням Училища.

1.6.  Училище  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  України,
законами  України,  зокрема  Законами  «Про  освіту»  та  «Про  вищу  освіту»,
постановами Верховної  Ради  України,  актами Президента  України,  Кабінету
Міністрів України, актами центральних і місцевих органів виконавчої влади та
місцевого  самоврядування,  цим  Статутом,  а  також  іншими  чинними
нормативно-правовими актами.

1.7. Училище має статус неприбуткового закладу.

1.8. Повне найменування Училища: 
Новгород - Сіверське медичне училище 
Скорочене:  
Новгород - Сіверське медичне училище
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1.9. Юридична адреса Училища: 
вулиця Губернська  № 29, 
м. Новгород - Сіверський,
Чернігівська область, 16000 

2. Мета, основні напрями та головні завдання діяльності Училища

2.1.  Метою  діяльності  Училища  є  провадження  освітньої  діяльності
пов’язаної  із  здобуттям  вищої  освіти  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем
«молодший  спеціаліст»  за  кількома  спорідненими  спеціальностями  та
загальноосвітньою діяльністю.

2.2. Основними напрямками діяльності Училища є:
- проведення  освітньої  діяльності  за  освітнім  рівнем  повної  загальної

середньої  освіти;
- підготовка  фахівців  за  освітньо-кваліфікаційним  рівнем  «молодший

спеціаліст» для системи охорони здоров'я; 
- підготовка  абітурієнтів  шляхом  підготовчих  курсів  для  вступу  до

Училища;
- виховання  соціально-активної  особистості,  що  поєднує  високу

моральність і  культуру з почуттям професійної гідності і  відповідальності  за
якість і результати своєї праці;

- підготовка та атестація педагогічних та медичних кадрів;
- культурно-освітня, методична, фінансово-господарська діяльність;
- здійснення зовнішніх зв’язків;
- підвищення загальноосвітнього та санітарного рівня населення;
- організація  і  проведення  у  тісному  зв’язку  з  навчальним  процесом

науково-пошукової роботи;
- надання платних послуг, передбачених діючим законодавством; 
- здійснення іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством.

2.3. Головними завданнями Училища є:
- надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти;
- здобуття повної загальної середньої освіти;
- надання освітніх послуг згідно з державним замовленням і договірними

зобов’язаннями за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» для
системи охорони здоров’я з напрямів:

- 1201 «Медицина» за спеціальностями:
   5.12010102 «Сестринська справа»;
   5.12010101 «Лікувальна справа»,
- 22 «Охорона здоров’я» за  спеціальністю 
- 223 « Медсестринство»,  за спеціалізаціями:

«Сестринська справа»;
«Лікувальна справа»;
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- здійснення  творчої,  мистецької,  культурно-виховної,  спортивної  та
оздоровчої діяльності;

- вивчення  попиту  на  окремі  спеціальності  на  ринку  праці  і  сприяння
працевлаштуванню випускників;

- забезпечення культурного і духовного виховання осіб, які навчаються в
Училищі, в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України;

- забезпечення  високих  етичних  норм,  атмосфери  доброзичливості  і
взаємної поваги у стосунках між працівниками, викладачами та студентами;

- перепідготовка  та  підвищення  кваліфікації  кадрів,  просвітницька
діяльність;

- створення відповідних умов для практичного навчання студентів;
- забезпечення  набуття  студентами  професійних  знань  відповідно  до

освітніх стандартів, підготовки їх до професійної діяльності;
- підвищення освітньо-культурного рівня громадян.

2.4.  Діяльність,  яка  підлягає  ліцензуванню,  патентуванню  або  потребує
необхідного  спеціального  дозволу,  може  здійснюватися  тільки  після  їх
одержання.

2.5.  Училище  видає  документи  про  освіту  державного  зразка  з
акредитованих напрямів і спеціальностей, загальноосвітньої підготовки та про
післядипломну освіту.

3. Структура Училища

3.1. Структура Училища та штатний розпис затверджує Орган управління
за поданням директора Училища.

 
3.2.  Структурні  підрозділи  Училища  створюються  відповідно  до

законодавства  та  головних  завдань  його  діяльності.  Статус  і  функції
структурних підрозділів Училища визначаються положеннями про відповідні
структурні  підрозділи,  що  розробляються  та  затверджуються  директором
Училища на підставі чинного законодавства.

3.3.  Структурними  підрозділами  Училища  є  відділення,  циклові  комісії,
бібліотека,  навчальна  частина,  адміністративно-господарська  частина,  відділ
фінансового забезпечення.

Училище може мати в своєму складі інші підрозділи, діяльність яких не
заборонена законом.

4. Обсяг цивільної правосуб’єктності Училища

4.1. Училище має  право:
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- розробляти  та  реалізувати  освітні  програми  в  межах  ліцензованої
спеціальності;

- самостійно визначати  форми навчання та  форми організації  освітнього
процесу;

- готувати  фахівців  за  державним замовленням і  замовленнями установ,
організацій, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за
угодами з фізичними особами;

- надавати пропозиції щодо формування штатного розпису;
- надавати додаткові платні освітні та інші послуги відповідно до чинного

законодавства;
- розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних

послуг, у порядку, встановленому законодавством, рішеннями Власника та цим
Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання,
транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади, підприємств, установ,
організацій, громадян і благодійних фондів;

- здійснювати  виробничо-господарську  діяльність  у  відповідності  до
чинного законодавства;

- розвивати  власну  соціальну  базу,  мережу  спортивних,  оздоровчих
лікувально-профілактичних і культурних об'єктів;

- здійснювати  капітальне  будівництво,  реконструкцію  та  капітальний
ремонт основних фондів на умовах підряду або господарським способом;

- створювати  власні  або  використовувати  за  угодою  інші  матеріально-
технічні  бази  для  проведення  навчально-виробничої  практики  осіб,  які
навчаються в Училищі, а також для власної господарської діяльності;

- на  підставі  відповідних  угод  проводити  спільну  діяльність  з  іншими
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями;

- звертатись  з  ініціативою  до  органів  управління  вищою  освітою  про
внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у
галузі вищої освіти, а також брати участь в роботі над проектами з метою їх
удосконалення;

- провадити  фінансово-господарську  та  іншу  діяльність  відповідно  до
законодавства та Статуту;

- встановлювати  власні  форми  морального  та  матеріального  заохочення
учасників освітнього процесу;

- укладати  угоди  про  співробітництво,  встановлювати  прямі  зв'язки  із
закладами  освіти,  науковими  установами  системи  освіти  зарубіжних  країн,
міжнародними  організаціями,  фондами,  фірмами  та  іншими  організаціями  у
встановленому законодавством порядку;

- здавати в оренду нежитлові приміщення, транспортні засоби, обладнання,
територію, комунікації та інше майно, які йому належать на праві оперативного
управління,  підприємствам,  організаціям,  установам  і  фізичним  особам,  що
зареєстровані  як  суб’єкт  підприємницької  діяльності,  за  погодженням  з
Власником або уповноваженим ним органом;

- запрошувати на роботу спеціалістів на договірних умовах;
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- проводити видавничу діяльність у встановленому порядку;
- залучати  до  читання  окремих лекцій,  проведення  навчальних занять  зі

студентами висококваліфікованих спеціалістів, діячів наук;
- користуватися  пільгами,  встановленими  законодавством  для  вищих

закладів освіти;
- користуватися  іншими  правами,  що  не  суперечать  законодавству  та

цьому Статуту.

4.2. До обов’язків Училища належить:
- забезпечення  на  належному  рівні  навчального  процесу,  виконання

наукових  досліджень,  надання  інформаційних  послуг,  виконання  умов
державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою,
перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації;

- своєчасна  сплата  податків  та  інших  платежів  згідно  з  чинним
законодавством України;

- здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту основних
фондів, забезпечення якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- дотримання  договірних  зобов’язань  з  іншими  суб’єктами  освітньої,
виробничої, наукової, комерційної діяльності та громадянами, в тому числі за
міжнародними угодами;

- створення належних умови для якісної організації навчально-виховного
процесу  студентів,  слухачів  та  високопродуктивної  праці  співробітників,
забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони
праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки;

- забезпечення  економного  і  раціонального  використання  фінансових  та
матеріальних ресурсів;

- здійснення  матеріально-технічного  забезпечення  навчально-виховного
процесу, наукової та інформаційної діяльності;

- звітування  перед  Власником,  Органом  управління  та  Міністерством
охорони  здоров'я  України  про  основні  напрями  та  результати  діяльності
Училища;

- здійснення  бухгалтерського,  оперативного  обліку  та  ведення
статистичної звітності згідно з чинним законодавством України.

4.3.  Обов’язки  Училища  реалізуються  через  обов’язки  директора,
педагогічних працівників, співробітників, студентів, слухачів.

4.4.  Права  та  обов'язки  педагогічних  працівників,  фахівців-практиків  та
студентів  визначаються  відповідно  до  законодавчих  та  нормативних  актів  з
питань вищої освіти.

Учасниками навчально-виховного процесу в Училищі є:
-  педагогічні працівники;
-  здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Училищі;
- працівники Училища (лаборанти, працівники бухгалтерії, господарської

частини та інші).
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5. Організація та управління діяльністю Училища
 
5.1. Управління Училищем здійснюється на основі принципів:
- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності власника,     органів

управління  вищою  освітою,  керівництва  Училища  та  його  структурних
підрозділів;

- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності  від  політичних  партій,  громадських  та  релігійних

організацій.

5.2. До виключних повноважень Власника Училища належить:
- прийняття рішення щодо реорганізації та ліквідації Училища;
- прийняття  рішення  щодо  призначення  та  звільнення  директора

Училища,  в  установленому  законодавством  порядку,  за  поданням  Органу
управління;

- накладення  на  директора  дисциплінарних  стягнень,  в  тому  числі,  за
поданням Органу управління;

- прийняття рішення про закріплення нерухомого майна за Училищем на
праві оперативного управління та вилучення такого майна;

- інші повноваження, передбачені чинним законодавством та рішеннями
Власника.

5.3. До повноважень Органу управління належать:
- затвердження організаційної структури, штатного розпису та кошторису

Училища;
- укладення  та  розірвання  контракту  з  директором  Училища,  за

дорученням Власника;
- погодження Статуту Училища, змін до нього та здійснення контролю за

дотриманням статутних вимог;
- здійснення  фінансування  Училища,  контролю  за  фінансово-

господарською діяльністю Училища;
- сприяння  працевлаштуванню  випускників  Училища  та  їх  соціальному

захисту;
- інші  повноваження,  передбачені  чинним  законодавством  України  та

рішеннями Власника.

5.4.  До  повноважень  управління  комунального  майна  Чернігівської
обласної ради належать:

- затвердження Статуту Закладу та змін до нього;
- надання дозволу на передачу майна в оренду;
- надання дозволу на здійснення реконструкції та перебудову нерухомого

майна;
- надання дозволу на здійснення поліпшення майна, переданого в оренду;
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- інші  повноваження,  передбачені  чинним законодавством  України   та
рішенням Власника.

5.5.  До  повноважень  Управління  освіти  і  науки  Чернігівської  обласної
державної адміністрації належать:

- здійснення державної освітньої політики в навчальних закладах;
- організація ліцензування та акредитації Училища;
- здійснення  контрольних  функцій  за  дотриманням  вимог  щодо  якості

вищої освіти;
- організація  замовлення  та  виготовлення  документів  про  освіту,

студентських  квитків,  навчальної  документації  для  вищого  навчального
закладу;

- організація  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників вищого навчального закладу;

- інші  повноваження,  передбачені  чинним  законодавством  України  та
рішенням Власника.

5.6. Безпосереднє управління діяльністю Училища здійснює його керівник
– директор, який призначається на посаду і звільняється з посади Власником, за
подання  Органом  управління,  на  засадах  контрактної  форми  трудового
договору, враховуючи вимоги та порядок, передбачені Законом України «Про
вищу освіту». Повноваження, права, обов'язки та відповідальність директора,
підстави дострокового розірвання з ним контракту визначаються контрактом,
чинним  законодавством  та  посадовою  інструкцією,  затвердженою  Органом
управління, і цим Статутом.

5.7.  На  посаду  директора  за  результатами  конкурсу,  який  проводиться
згідно  чинного  законодавства,  призначається  особа,  яка  відповідає
встановленим державою кваліфікаційним вимогам.

5.8.  Директор  є  представником  Училища  у  відносинах  з  державними
органами,  органами  місцевого  самоврядування,  юридичними  та  фізичними
особами  і  діє  без  довіреності  в  межах  повноважень,  передбачених  чинним
законодавством і цим Статутом.

5.9. Директор Училища в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Училища;
- вирішує  питання  фінансово-господарської  діяльності  Училища,

забезпечує подання до Органу управління на затвердження структуру, штатний
розпис і кошторис Училища, на погодження – статут та зміни до нього;

- видає  накази  і  розпорядження,  дає  обов’язкові  для  виконання  всіма
учасниками  освітнього  процесу  і  структурними  підрозділами  Училища
доручення, а також контролює їх виконання;

- відповідає  за  результати  діяльності  Училища  перед  Власником  та
Органом управління;
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- є  розпорядником  майна  і  коштів  у  порядку  встановленому
законодавством, рішеннями Власника та цим Статутом;

- забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Училища;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
- визначає функціональні обов'язки працівників Училища;
- формує контингент осіб, які навчаються в Училищі;
- відраховує  з  Училища  та  поновлює  на  навчання  у  ньому  здобувачів

вищої освіти, які навчаються, згідно рішення педагогічної ради за погодженням
з  органами  студентського  самоврядування  та  первинними  профспілковими
організаціями осіб (якщо дана особа є членом профспілки);

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

- контролює  дотримання  всіма  підрозділами  штатно-фінансової
дисципліни;

- здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних
та інших працівників;

- забезпечує  створення  умов  для  здійснення  дієвого  та  відкритого
громадського контролю за діяльністю Училища;

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

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

- спільно  з  виборними  органами  первинних  організацій  профспілок
працівників  Училища  і  студентів  подає  для  затвердження  вищому
колегіальному  органу  громадського  самоврядування  Училища,  правила
внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує
їх від імені адміністрації Училища;

- несе персональну відповідальність за провадження освітньої, науково-
технічної  та  інноваційної  діяльності  в  Училищі,  за  результати  фінансово-
господарської  діяльності,  стан  і  збереження  нерухомого  та  іншого  майна
Училища;

- щороку  звітує  перед  Власником  або  Органом  управління  та  вищим
колегіальним органом громадського самоврядування Училища;

- зобов'язаний  оприлюднювати  щорічний  звіт  про  свою  діяльність  на
офіційному веб-сайті Училища;

- відповідно  до  Статуту  може  делегувати  частину  своїх  повноважень
своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів;

- організовує ефективну господарську діяльність Училища, забезпечуючи
раціональне та економне використання бюджетних коштів і недопущення втрат
бюджету;

9



- забезпечує  виконання  наказів,  розпоряджень  і  рішень  Власника  та
Органу управління, інших чинних нормативно-правових актів, що стосуються
діяльністю роботи Училища;

- несе  персональну  відповідальність  за  виконання  покладених  на
Училище  завдань  та  здійснення  ним  своїх  функцій,  дотримання  статутних
вимог, за фінансово-господарську (за організацію податкового, бухгалтерського
обліку, забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій
тощо) діяльність Училища, за дотримання законодавства України особисто та, в
межах повноважень, працівниками Училища. 

- здійснює  інші,  передбачені  чинним  законодавством  та  рішеннями
Власника повноваження;

5.10. На  період  відсутності  директора  Училища  його  обов'язки  виконує
один із заступників директора,  або інші працівники Училища, згідно наказу,
виданого Органом управління.

5.11.  Після  виходу  на  пенсію  з  посади  директора  Училища  особа,  яка
працювала на цій посаді не менш як 10 років підряд, може бути призначена
радником директора Училища на громадських засадах або за рахунок власних
надходжень Училища в порядку, визначеному статутом Училища.

5.12. В Училищі діють робочі органи:
- адміністративна рада;
- приймальна комісія.
Дорадчі органи:
- педагогічна рада;
- методична рада.
Положення  про  робочі  та  дорадчі  органи  розробляються  в  Училищі  та

затверджуються наказом директора Училища.

6. Органи громадського та студентського самоврядування Училища

6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Училища
є загальні збори трудового колективу, які уповноважені приймати рішення за
участю не менше 2/3 членів трудового колективу.

6.2. Загальні збори трудового колективу скликаються директором Училища
не рідше ніж один раз на рік на вимогу 1/3 членів трудового колективу.

У  зборах  трудового  колективу  повинні  бути  представлені  педагогічні
працівники – не менше 75%, 15% – виборні представники з числа студентів,
10% – інші працівники Училища.

Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів за  присутності
двох третин членів трудового колективу.
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6.3. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування має наступні
повноваження:

- погодження Статуту Училища та внесення зміни до нього;
- обрання претендентів на посаду директора Училища; 
- внесення  подання  Власнику  (або  уповноваженому  ним  органу)  про

дострокове припинення повноважень директора Училища;
- щорічно заслуховує звіт директора Училища та оцінює його діяльність;
- обирає  комісію  із  трудових  спорів  відповідно  до  норм  трудового

законодавства;
- затверджує Правила внутрішнього розпорядку Училища і  колективний

договір;
- затверджує Положення про студентське самоврядування; 
- розглядає інші питання діяльності Училища.

6.4.  В  Училищі  діє  студентське  самоврядування,  яке  є  невід’ємною
частиною громадського самоврядування Училища та  об’єднує всіх студентів
Училища.

Усі  студенти,  які  навчаються  в  Училищі,  мають  рівні  права  та  можуть
обиратися  та  бути  обраними  в  робочі,  дорадчі,  виборні  та  інші  органи
студентського самоврядування.

Представницькі,  дорадчі,  контрольно-ревізійні  органи  студентського
самоврядування обираються строком на один рік.

6.5. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
відділення, Училища. Вищим органом студентського самоврядування є загальні
збори осіб, які навчаються в Училищі та які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
-  обирають  виконавчі  органи  студентського  самоврядування  та

заслуховують їх звіти.   
Органом студентського самоврядування є студентська рада. 
Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

6.6.  У своїй  діяльності  органи студентського  самоврядування керуються
законодавством  України,  рішеннями  Міністерства  освіти  і  науки  України,
Статутом Училища та Положенням про студентське самоврядування Училища.

7. Майно та кошти Училища.
Фінансово-господарська діяльність Училища

7.1. Майно Училища складають основні та оборотні засоби, кошти, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Училища.

7.2. Майно Училища є об'єктом спільної власності територіальних громад
сіл,  селиш,  міст  Чернігівської  області  і  закріплюється  за  ним  на  праві
оперативного управління. Реалізуючи право оперативного управління Училище
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володіє,  користується  і  розпоряджається  майном,  закріпленим  за  ним
Власником  (уповноваженим  ним  органом)  для  здійснення  некомерційної
господарської  діяльності,  у  межах  встановлених  чинним  законодавством  та
рішенням Власника.

7.3. Відчуження, списання, передача в заставу, оренду майнових об’єктів,
що належать до основних фондів Училища та є комунальною власністю області
і  закріплені  за  Училищем, а  також реконструкція  та перебудова нерухомого
майна  –  здійснюється  у  порядку,  встановленому  чинним  законодавством
України та рішеннями Власника.

7.4.  Власник  майна,  закріпленого  за  Училищем  здійснює  контроль  за
використанням і збереженням, переданого в управління, майна безпосередньо
або через уповноважений ним орган, та має право вилучати надлишкове майно,
майно, що використовується ним не за призначенням або не використовується.

7.5.  Директор  Училища  несе  персональну  відповідальність  за  невжиття
заходів щодо збереження, закріпленого за Училищем, майна.

7.6.  Майно  Училища,  що  забезпечує  його  статутну  діяльність,  не  може
бути предметом застави.

7.7.  З  метою  забезпечення  діяльності,  передбаченої  цим  Статутом,
Училище  володіє  і  користується  земельними  ділянками  відповідно  до
законодавства України.

7.8.  Збитки,  завдані  внаслідок  порушення  його  майнових  прав
громадянами, юридичними особами, державними органами, відшкодовуються
Училищу у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.9.  Фінансування  Училища  здійснюється  через  Орган  управління,  який
затверджує кошторис.

 
7.10. Фінансування Училища здійснюється за рахунок коштів загального

фонду  бюджету,  спеціального  фонду  бюджету,  а  також  додаткових  джерел
фінансування, не заборонених законодавством.

7.11. В Училищі створюються:
- загальний фонд на підготовку фахівців в межах місцевого замовлення;
- спеціальний фонд, який формується за рахунок:
- коштів, одержаних за підготовку фахівців згідно з укладеними угодами з

юридичними і фізичними особами;
- коштів, одержаних за надання додаткових освітніх послуг;
- коштів від передачі в оренду приміщень, обладнання;
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- благодійних внесків  юридичних,  фізичних осіб,  в  тому  числі,  з  інших
джерел, інших доходів, згідно з чинним законодавством;

- інших доходів, згідно з чинним законодавством.

7.12.  Кошти,  одержані  Училищем,  від  здійснення  або  на  здійснення
діяльності,  передбаченої  цим  Статутом,  не  вважаються  прибутком  і  не
оподатковуються за виключенням коштів, отриманих від оренди приміщень, які
оподатковуються згідно з чинним законодавством.

7.13.  У  разі  одержання  коштів  з  інших  джерел,  бюджетні  асигнування
Училища  не  зменшуються.  Бюджетні  асигнування  на  освіту  та  спеціальні
кошти не підлягають вилученню.

7.14.  Кошти,  які  залишились  після  сплати  обов’язкових  платежів  за
наслідками  роботи  за  рік,  направляються  на  виробничий  та  соціальний
розвиток Училища.

7.15.  Доходи,  в  тому  числі  їх  частину,  що  одержані  Училищем,
забороняється розподіляти серед Власника (Засновника), працівників Училища
(крім  оплати  їхньої  праці,  нарахування  єдиного  соціального  внеску),
працівників Органу управління та інших пов’язаних з ним осіб.

Доходи Училища використовуються виключно для фінансування видатків
на  його  утримання,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів  діяльності,
визначених у даному Статуті.

7.16. Плата за навчання або за надання додаткових освітніх послуг може
вноситись  за  весь  термін  навчання  або  надання  додаткових  освітніх  послуг
повністю  одноразово,  в  окремих  випадках  –  частками:  помісячно,
посеместрово, щорічно.

7.17.  Оплата  праці  в  Училищі  здійснюється  згідно  норм  трудового
законодавства,  за  схемами  посадових  окладів  і  тарифними  ставками,  що
встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.18. Форми і системи оплати, умови і показники преміювання працівників
Училища, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці, або на
період виконання особливо важливих робіт,  а  також порядок встановлення і
скасування підвищених посадових окладів, стипендій, доплат для працівників
за  суміщення  посад,  розширення  зон  обслуговування,  виконання  обов’язків
тимчасово  відсутніх  працівників  визначаються  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства.

7.19.  Оплата  праці  та  матеріальне  заохочення  директора  Училища
встановлюється відповідно до чинного законодавства.
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8. Порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-
господарської діяльності Училища

8.1. Училище відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України
«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність  в  Україні»  та  інших
нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної,  квартальної
та річної звітності та подає їх до Органу управління, органів державної влади,
на  які  покладено  повноваження  у  сферах  казначейських,  податкових,
статистичних,  пенсійних  відносин  та  соціального  страхування,  а  також  до
інших органів визначених чинним законодавством України.

8.2.  Училище  самостійно  здійснює  оперативний,  бухгалтерський  та
фінансовий  облік  своєї  роботи,  веде  статистичну  звітність  згідно  з
установленими нормами, подає її  в  установленому порядку до органів,  яким
законодавством України надано право контролю за  відповідними напрямами
діяльності.

8.3.  Директор  та  головний  бухгалтер  Училища  несуть  персональну
відповідальність  за  ведення,  достовірність  бухгалтерського  обліку  та
статистичної звітності.

8.4.  Аудит  діяльності  Училища  здійснюється  згідно  з  чинним
законодавством.

9. Концепція освітньої діяльності Училища

9.1.  Концепція  освітньої  діяльності  Училища  ґрунтується  на
концептуальних  засадах  національної  Доктрини  розвитку  освіти,  Законів
України "Про освіту", "Про вищу освіту", інших чинних законодавчих актів, які
регламентують  діяльність  вищих  навчальних  закладів.  Вона  передбачає
поступове і неухильне покращення рівня підготовки спеціалістів з ліцензованих
напрямів і спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної бази,
кадрового  забезпечення  навчально-виховного  процесу,  його  методичного
забезпечення, удосконалення форм і методів навчальної і виховної роботи.

9.2.  Вся  освітня  діяльність  Училища  повинна  модернізуватися  з
урахуванням  принципів:  гуманізації,  демократизації,  неперервності,
практичності.

9.3. Училище всебічно розвиватиме інформаційні комп'ютерні технології у
навчальній та науковій роботі, широко використовуватиме ресурси Інтернету.

9.4.  Відкриття нових спеціальностей і спеціалізації відповідно до потреб
замовників  спеціалістів  та  вивчення  ринку  освітніх  послуг   і  на  цій  основі,

14



удосконалення  змісту  теоретичної  і  практичної  підготовки  з  метою
максимальної  реалізації  вимог  освітньо-кваліфікаційних  характеристик  до
знань, умінь і навичок сучасного спеціаліста.

9.5.  Переоснащення  матеріально-технічної  бази  Училища,  яка  повинна
відповідати вимогам державних стандартів підготовки спеціалістів.

З цією метою Училище постійно повинне:
- підтримувати  наявні  навчальні  та  допоміжні  споруди  в  належному

технічному і санітарному стані;
- дбати  про  розширення  навчальних  площ  з  тим,  щоб  беззаперечно

виконувати  санітарно-технічні  норми,  затверджені  для  вищих  навчальних
закладів;

- постійно поповнювати матеріальну базу кабінетів і лабораторій новою
технікою, обладнанням, матеріалами;

- забезпечувати  необхідну  кількість  комп'ютерної  техніки  для
навчального процесу згідно з нормативами.

9.6.  З  метою  покращення  кадрового  забезпечення  навчально-виховного
процесу  Училища  проводиться  робота  по  підвищенню  кваліфікації  і
професійної підготовки педагогічних кадрів, їхніх ділових і моральних якостей,
по залученню до викладацької діяльності викладачів з науковими ступенями та
педагогічними званнями, спеціалістів-практиків.

Училище постійно сприяє залученню викладачів до наукової та пошукової
роботи професійному росту молодих викладачів.

9.7.  Методичне  забезпечення  навчального  процесу  повинно  відповідати
змісту  навчання,  визначеному  стандартами  освіти.  З  цією  метою
передбачається  якісне  зростання  викладацького  складу,  його  педагогічної
майстерності,  ефективності  методичної  і  виховної  роботи,  уміння
користуватися  сучасними  комп'ютерними  технологіями,  досконало  володіти
українською мовою та вільно володіти іноземними мовами.

9.8.  З  метою  підвищення  ефективності  навчально-виховного  процесу  в
Училищі постійно вдосконалюються форми і методи навчання. З цією метою
широкого поширення набуває вивчення і поширення передового педагогічного
досвіду,  для  молодих  педагогічних  працівників,  організовується  школа
педагогічної  майстерності.  В  училищі  щорічно  проводяться  педагогічні
читання, обов'язковим є відвідування і взаємовідвідування занять, проводиться
підписка на періодичні видання педагогічного спрямування.

9.9. У визначені центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і
науки  терміни,  Училище  проходить  ліцензування  та  акредитацію  із
спеціальностей, за якими проводиться підготовка фахівців.

15



9.10. Завданнями освітньої діяльності Училища є виховання студентської
молоді в дусі українського патріотизму, поваги до національних, історичних,
культурних цінностей України, принципів загальнолюдської моралі, підготовки
до свідомого життя в дусі злагоди між усіма народами.

10. Порядок внесення змін до Статуту Училища
10.1.  Педагогічна  рада  розробляє  і  подає  вищому  органу  громадського

самоврядування – Загальними зборами трудового колективу Училища проект
змін та доповнень до Статуту.

10.2.   Проект  змін  та  доповнень  до  Статуту  розглядається  Загальними
зборами  трудового  колективу  Училища,  за  результатами  чого  приймається
відповідне рішення щодо погодження (не погодження)  змін та доповнень до
Статуту.

10.3. Директор Училища забезпечує подання проекту змін та доповнень до
Статуту  для  погодження  до  Органу  управління,  Управління  освіти  і  науки
Чернігівської обласної державної адміністрації, для затвердження – управлінню
комунального майна Чернігівської обласної ради, після чого Статут зі змінами
та доповненнями підлягає реєстрації, у встановленому законодавством порядку.

11. Порядок реорганізації та ліквідації Училища

11.1.  Ліквідація  або  реорганізація  (злиття,  приєднання,  поділ,
перетворення, виділення) Училища здійснюються відповідно до законодавства
України  на  підставі  рішення  Власника,  а  у  випадках  передбаченим  чинним
законодавством – за рішенням суду .

11.2. Ліквідація Училища здійснюється ліквідаційною комісією створеною
за рішенням Власника (уповноваженого ним органу).

11.3.  Під  час  ліквідації  або  реорганізації  Училища,  вивільнюваним
працівникам  гарантується  додержання  їх  прав  та  інтересів  відповідно  до
трудового законодавства України.

11.4.  У  разі  припинення  Училища  (у  результаті  його  ліквідації,  злиття,
поділу,  приєднання  або  перетворення),  як  юридичної  особи,  його  активи,  за
рішенням  Власника,  передаються  одній  або  кільком  неприбутковим
організаціям  відповідного  виду  або  зараховуються  до  доходу  обласного
бюджету Чернігівської області.

12. Прикінцеві положення

12.1.  Питання,  не  урегульовані  цим  Статутом,  регулюються  чинним
законодавством України.
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