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ÍÀ Â²ÇÈÒ ìåðà ì³ñòà øêîëÿð³ ÷å-
êàëè ç íåòåðï³ííÿì, ç õâèëþâàí-
íÿì, ïîãëÿäàþ÷è ïîñò³éíî íà äâå-
ð³. ² íàðåøò³ äî÷åêàëèñÿ — Â³òàë³é
Êëè÷êî â³òàºòüñÿ ç ó÷íÿìè ³ äàº íà-
ñòàíîâè íà íàâ÷àííÿ. «Âè ìð³ºòå
êèìîñü ñòàòè? Òîä³ âàì ïîòð³áíî áà-
ãàòî â÷èòèñÿ, àäæå öå âàøà ³íâåñ-
òèö³ÿ ó ìàéáóòíº»,— ïîÿñíèâ ì³ñü-
êèé ãîëîâà. Ïîò³ì ìåð ñòîëèö³ îã-
ëÿíóâ íàâ÷àëüíèé çàêëàä,äå öüîãî
ðîêó â³äáóëàñÿ ïåðøà ÷åðãà ðåêîí-
ñòðóêö³¿.Àäæå 10 ðîê³â òîìó øêîëó
¹ 140 ìàëè ïîâí³ñòþ îíîâèòè, îä-

íàê êîøòè ðîç³êðàëè ³ áóä³âíèöòâî
çàìîðîçèëè.«Ìåøêàíö³ Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó ñêàðæèëèñÿ íà íå-
ñòà÷ó ì³ñöü ó íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
² ìè âçÿëè íà ñåáå çàâäàííÿ çàïóñ-
òèòè ïåðøó ÷åðãó îíîâëåíî¿ øêî-
ëè âæå öüîãî ðîêó. Òóò ðîçì³ùóþ-
òüñÿ 16 ñó÷àñíèõ êëàñ³â,¿äàëüíÿ,÷è-
òàëüíèé ³ àêòîâèé çàëè»,— çàçíà-
÷èâ Â³òàë³é Êëè÷êî.

ßê ðîçïîâ³â «Õðåùàòèêó» ãîëî-
âà Ñâÿòîøèíñüêî¿ ÐÄÀ ²ëëÿ Ñàãàé-
äàê, ç 2006 ðîêó â íàâ÷àëüíîìó çà-
êëàä³ íå áóëî æîäíî¿ ðåêîíñòðóê-

ö³¿. Ïðàöþâàâ ëèøå îäèí òóàëåò —
ñï³ëüíèé äëÿ õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê.
«Â ïëàíàõ íàøîãî ðàéîíó îäíèì ³ç
ïð³îðèòåòíèõ çàâäàíü áóëî îíîâè-
òè öþ øêîëó.Çàðàç òðèâàþòü ðîáî-
òè ³ç áóä³âíèöòâà äðóãîãî ïðèì³-
ùåííÿ—ç³ ñïîðòçàëîþ òà áàñåéíîì.
Äî íàñòóïíîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó
ïîâí³ñòþ äîáóäóºìî öåé îá’ºêò.Ñüî-
ãîäí³ òóò ó êîìôîðòíèõ óìîâàõ íà-
â÷àºòüñÿ 300 ó÷í³â.Ï³ñëÿ äðóãî¿ ÷åð-
ãè ðåêîíñòðóêö³¿ íàâ÷àëüíèé çà-
êëàä çìîæå ïðèéíÿòè 800 øêîëÿ-
ð³â»,— çàçíà÷èâ ²ëëÿ Ñàãàéäàê.

Äî ñëîâà, øêîëà ¹ 140 — äàëå-
êî íå îäíà â Êèºâ³,ÿêó ïîòð³áíî ðå-
êîíñòðóþâàòè.Òîìó öüîãî ðîêó ì³ñü-
êà âëàäà âäâ³÷³ çá³ëüøèëà ô³íàíñó-
âàííÿ ñôåðè îñâ³òè. «Öüîãî ðîêó â
ñòîëèö³ çàïóñòèëè äâ³ øêîëè ³ äâà
äèòñàäêè. Ó íàñòóïíîìó ðîö³ â³ä-
êðèºìî 4 äèòÿ÷èõ ñàäî÷êè ³ äâ³ øêî-
ëè, à íà 2017 ð³ê ïëàíóºìî çäàòè â
åêñïëóàòàö³þ 5 äèòñàäê³â ³ òðè øêî-
ëè. Àäæå íèí³ â ì³ñò³ âåëèêà ÷åðãà
äî äèòñàäê³â,º íåñòà÷à ì³ñöü ó øêî-
ëàõ.Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè êîìôîðò-
íèìè óìîâè äëÿ íàâ÷àííÿ íàøèõ
ä³òåé, ³ ìè íàä öèì ïðàöþºìî»,—
ïîä³ëèâñÿ ïëàíàìè Â³òàë³é Êëè÷êî.

À íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó áó-
ä³âíèöòâà òà æèòëîâîãî çàáåçïå-
÷åííÿ ÊÌÄÀ Îëåêñàíäð Ñïàñèáêî
ïðåçåíòóâàâ ïðîãðàìó ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Êèºâà íà
2016—2018 ðîêè. Â³í íàãîëîñèâ,
ùî íàñòóïíîãî ðîêó â ì³ñò³ ïëà-
íóºòüñÿ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî íà
37 îá’ºêòàõ ³ ââåñòè â åêñïëóàòà-
ö³þ 16. Çîêðåìà â Ñâÿòîøèíñüêî-
ìó ðàéîí³ ìàþòü ðåêîíñòðóþâàòè
ºäèíó ³ óí³êàëüíó â ì³ñò³ 225-òó
ã³ìíàç³þ ç âèâ÷åííÿ ñõ³äíèõ ³íî-
çåìíèõ ìîâ, çáóäóâàòè öåíòð òâîð-
÷îñò³ òà íîâ³ äèòÿ÷³ ñàäî÷êè. Íå-
çâàæàþ÷è íà òðóäíîù³ ó áþäæåò³,
ì³ñüêà âëàäà íàìàãàºòüñÿ â³äíàé-
òè êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â òà îíîâëåííÿ
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â. Â³äòàê
ñâ³é â³çèò ï³ñëÿ 140-¿ øêîëè Â³òà-
ë³é Êëè÷êî çä³éñíèâ äî íîâîãî
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷èêà, çâåäå-
íîãî íà òåðèòîð³¿ ñïåö³àë³çîâàíî¿
øêîëè ¹ 185 ³ì. Â. Âåðíàäñüêîãî.
Öå îäèí ³ç 4 îá’ºêò³â, âñòàíîâëå-
íèõ çà êîøòè ³íâåñòîð³â ç ìåòîþ
ðîçâèòêó âóëè÷íîãî ñïîðòó òà ï³ä-
òðèìêè çäîðîâ’ÿ êèÿí, çîêðåìà ä³-
òåé ³ ìîëîä³ �

Ó÷íÿì — íîâ³ øêîëè,
ìàëå÷³ — ñàäî÷êè
� Â³òàë³é Êëè÷êî ðîçïîâ³â ïðî ïëàíè ì³ñòà â ãàëóç³ îñâ³òè íà íàéáëèæ÷³ ðîêè

Ïðî íàéáëèæ÷³ ïëàíè ùîäî ðîçâèòêó ñòîëèö³ â ãà-
ëóç³ îñâ³òè î÷³ëüíèê ì³ñòà ðîçïîâ³â ó÷îðà ó÷íÿì
140-¿ êè¿âñüêî¿ øêîëè òà êåð³âíèöòâó Ñâÿòîøèí-
ñüêîãî ðàéîíó. Â³òàë³é Êëè÷êî ðàçîì ç³ ñâî¿ìè çà-
ñòóïíèêàìè íàâ³äàâñÿ äî îíîâëåíîãî íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó çðàíêó. Â³í ïîñï³ëêóâàâñÿ ç³ øêîëÿðàìè ³
ïîö³êàâèâñÿ, â ÿêèõ óìîâàõ íàâ÷àþòüñÿ þí³ ñâÿòî-
øèíö³.

Ëåñÿ ÊÅÑÀÐ×ÓÊ | «Õðåùàòèê»

Ï³ä ÷àñ â³çèòó äî ñòîëè÷íî¿ øêîëè ¹ 140 ìåð Êèºâà Â³òàë³é Êëè÷êî ïîö³êàâèâñÿ óìîâàìè íàâ÷àííÿ òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ç ó÷íÿìè

Â³òàë³é Êëè÷êî: 
«Âèáîðè ó Êèºâ³ ìàþòü
â³äáóòèñÿ ìàêñèìàëüíî
â³äêðèòî, ÷åñíî,
ç äîòðèìàííÿì 
çàêîííîñò³ 
³ äåìîêðàòè÷íèõ 
ñòàíäàðò³â»

Íàøå êëþ÷îâå çàâäàííÿ — ùîá ì³ñ-

öåâ³ âèáîðè 25 æîâòíÿ â³äáóëèñÿ ÷åñ-

íî,ïðîçîðî, ç äîòðèìàííÿì çàêîííî-

ñò³ ³ äåìîêðàòè÷íèõ ñòàíäàðò³â. Ïðî

öå Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Â³òàë³é

Êëè÷êî çàÿâèâ ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ïðåä-

ñòàâíèêàìè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â,

ÑÁÓ, ÄÑÍÑ òà çàñòóïíèêàìè ãîëîâè

ÊÌÄÀ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïîðÿäêó â

äåíü ãîëîñóâàííÿ íà âèáîðàõ.

«Ìè çíàºìî, íàñê³ëüêè ñüîãîäí³

ñêëàäíà â Óêðà¿í³ ñèòóàö³ÿ. Ìè çíà-

ºìî, ùî ó äåíü ãîëîñóâàííÿ ìîæëèâ³

ïðîâîêàö³¿,âèïàäêè ìàí³ïóëÿö³é,ï³ä-

êóï âèáîðö³â. ×àñòî êàíäèäàòè, àáè

îòðèìàòè ðåçóëüòàò, âèêîðèñòîâóþòü

íå÷åñí³ ìåòîäè. Òîìó íàøå êëþ÷îâå

çàâäàííÿ—çàáåçïå÷èòè äîòðèìàííÿ

çàêîííîñò³, áåçïåêó ãðîìàäÿí ³ ïðî-

âåñòè ì³ñöåâ³ âèáîðè çã³äíî ç äåìîêðà-

òè÷íèìè ñòàíäàðòàìè»,—çàçíà÷èâ ìåð

Êèºâà.

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ãîëîâíèìè íà

âèáîðàõ ìàþòüáóòè ìàêñèìàëüíà ïðî-

çîð³ñòü òà â³äêðèò³ñòü âèáîð÷èõ ïðî-

öåäóð.«Ïîòð³áíî òåðì³íîâî ³íôîðìó-

âàòè ÇÌ² ïðî íàäçâè÷àéí³ ñèòóàö³¿ ï³ä

÷àñ âèáîð÷îãî ïðîöåñó ³ îïåðàòèâíî

ðåàãóâàòè íà íèõ.Íàéä³ºâ³øèé ñïîñ³á

óíèêíóòè òà ïîïåðåäèòè ïðîâîêàö³¿—

³íôîðìóâàòè ãðîìàäñüê³ñòü. Êè¿â ïî-

âèíåí ïîêàçàòè ïðèêëàä, ÿê ïîòð³áíî

ïðîâîäèòè âèáîðè — ÷åñíî, ïðîçî-

ðî»,— ï³äêðåñëèâ ì³ñüêèé ãîëîâà.

Â³òàë³é Êëè÷êî çàêëèêàâ ïðåäñòàâ-

íèê³â îðãàí³â âëàäè çàáåçïå÷èòè ìàê-

ñèìàëüíî çëàãîäæåíó ðîáîòó,êîîðäè-

íàö³þ çóñèëü, àáè óíèêíóòè íàäçâè-

÷àéíèõ âèïàäê³â ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ.

Ï³ä ÷àñ âèáîð³â ãðîìàäñüêèé ïî-

ðÿäîê óì³ñò³ òà áåçïîñåðåäíüî íà ä³ëü-

íèöÿõ çàáåçïå÷óâàòèìóòü 4 600 ïðà-

ö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, ïîë³ö³¿ òà Íàö³îíàëü-

íî¿ ãâàðä³¿.

Çåëåíáóä³âö³ 
³í³ö³þþòü àêö³þ 
«Îñ³íí³é ïàðê»

Ñïåö³àëüíî äëÿ øêîëÿð³â êîìóíàëüíå

îá’ºäíàííÿ «Êè¿âçåëåíáóä» ³í³ö³þº àê-

ö³þ «Îñ³íí³é ïàðê».Ó ðàìêàõ öüîãî ñî-

ö³àëüíîãî çàõîäóêîæåí îõî÷èé çìîæå

äîëó÷èòèñü äî ãðóïè øêîëÿð³â íà åêñ-

êóðñ³ÿõ, ùî òðèâàòèìóòü ç 23 æîâòíÿ

äî 2 ëèñòîïàäà ç 10.00 äî 17.00.

ßê ïîâ³äîìèëè «Õðåùàòèêó» óïðåñ-

ñëóæá³ îá’ºäíàííÿ,ä³òè äîâ³äàþòüñÿ,ç

ÿêèõ ïàãîðá³â ïî÷èíàâñÿ Êè¿â,ÿê ïðî-

ãóëþâàëèñü ó íèí³øíüîìó Ìàð³¿íñüêî-

ìó ïàðêó Òàðàñ Øåâ÷åíêî ÷è Îëåê-

ñàíäð Îëåñü, ÷îìó âóëèöÿ Øîâêîâè÷-

íà ìàº òàêó íàçâó,à òàêîæ ïîáà÷àòü â³-

êîâ³ êàøòàíè íà Ïîäîë³,ç ÿêîãî ³ áóäó-

âàâñÿ Êè¿â.

Òåëåôîí äëÿ çàïèñó ãðóï (044)

272-40-18.
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íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³ òà ³íø³ àêòè îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
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ні,��ромаді,�с�спільств�.

Візія —�столичний��ніверситет�розвиненої���льт�ри�лідерства,�висо�их��орпоративних�стан-

дартів�освіти�і�на��ових�досліджень,�сприятливо�о�інноваційно�о�середовища�для�самореаліза-

ції��ожної�особистості,�діяльність�я�о�о�спрямована�на�відповідальне�сл�жіння�територіальній��ро-

маді�міста�Києва.

9.�Символами�Університет��є�прапор,��ерб�і��імн.

Прапор�Університет� —�стя��бірюзово�о��ольор�,�на�фоні�я�о�о�зображено��ерб�Університет�.

Герб�Університет� —�щит�в�обрамленні�золотих�ліній,���нижній�частині�зазначено�1874�рі�,�з

я�о�о�почалася�історія�Університет�,�первинно�я����рсів�підвищення��валіфі�ації�вчителів;�лис-

тя��аштана�я��символ�приналежності�до�столиці�У�раїни,��іль�ість��аштанових�лист�ів�символі-

з�є�Університетсь�ий��оледж�та�Інстит�ти,�що��творили�нов��стр��т�р��Університет��з�01.01.2008;

роз�орн�та��ни�а�з�о�р��ленням�роз�риває�с�тність�діяльності�Університет� —�єдності�на��и�і

освіти,�вершина�піраміди�ствердж�є�пра�нення�найвищої�дос�оналості.

10.�Університет�має�за�ально�ніверситетсь�е�свято —�День�Університет�,�що�відзначається

щоро���9��р�дня���день�народження�Бориса�Грінчен�а.

11.�Університет�є�юридичною�особою�п�блічно�о�права,�що��творена���формі��ом�нальної

�станови�та�діє�з�ідно�з�виданою�ліцензією�на�провадження�освітньої�діяльності�на�різних�рів-

нях�вищої�освіти,�проводить�на��ов�,�на��ово-технічн�,�інноваційн��та�методичн��діяльність,�за-

безпеч�є�ор�анізацію�освітньо�о�процес��і�здоб�ття�особами�вищої�освіти,�післядипломної�ос-

віти�з��рах�ванням�їхніх�по�ли�ань,�інтересів�і�здібностей.

12.�Правос�б’є�тність�Університет��вини�ає�з�момент��державної�реєстрації�та�передбачає

наявність�прав�і�обов’яз�ів,�визначених�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

13.�Університет�має�печат���із�зображенням�Державно�о�Герба�У�раїни�та�зі�своїм�наймен�-

ванням,�блан�и,�штампи�та�інші�атриб�ти�юридичної�особи.

14.�Університет�працює�на�засадах�неприб�т�овості.

ПРИНЦИПИ�ДІЯЛЬНОСТІ,�ОСНОВНІ�ЗАВДАННЯ,�

ПРАВА�ТА�ОБОВ’ЯЗКИ�УНІВЕРСИТЕТУ

15.�Діяльність�Університет��провадиться�на�принципах:

15.1.�Автономії�та�самовряд�вання.

15.2.�Розмеж�вання�прав,�повноважень�і�відповідальності�засновни�а,�центрально�о�ор�ан�

ви�онавчої�влади���сфері�освіти�і�на��и,�інших�державних�ор�анів�та�ор�анів�місцево�о�самовря-

д�вання,�ор�анів��правління�Університет��та�йо�о�стр��т�рних�підрозділів.

15.3.�Поєднання��оле�іальних�та�єдиноначальних�засад.

15.4.�Незалежності�від�політичних�партій,��ромадсь�их�і�релі�ійних�ор�анізацій.

16.�Основними�завданнями�Університет��є:

16.1.�Провадження�на�висо�ом��рівні�освітньої�діяльності,�я�а�забезпеч�є�здоб�ття�особами

вищої�освіти�відповідно�о�ст�пеня�за�обраними�ними�спеціальностями.

16.2.�Провадження�на��ової�діяльності�шляхом�проведення�на��ових�досліджень�і�забезпечен-

ня�творчої�діяльності��часни�ів�освітньо�о�процес�,�під�отов�и�на��ових��адрів�вищої��валіфі�а-

ції�і�ви�ористання�отриманих�рез�льтатів�в�освітньом��процесі.

16.3.�Участь���забезпеченні�с�спільно�о�та�е�ономічно�о�розвит���міста�Києва�та�держави�в

цілом��через�форм�вання�людсь�о�о��апітал�,�впровадження�інновацій�і�прое�тної�діяльності.

16.4.�Форм�вання�особистості�шляхом�цілісно�о�виховання,��твердження�в��часни�ів�освітньо-

�о�процес��моральних�цінностей,�лідерства�і�соціальної�а�тивності,��ромадянсь�ої�позиції�та

відповідальності,�здорово�о�способ��життя,�вміння�вільно�мислити�та�самоор�анізов�ватися�в

с�часних��мовах.

16.5.�Забезпечення�ор�анічно�о�поєднання�в�освітньом��процесі�освітньої,�на��ової�та�інно-

ваційної�діяльності.

16.6.�Створення�необхідних��мов�для�реалізації��часни�ами�освітньо�о�процес��їхніх�здібнос-

тей�і�талантів.

16.7.�Збереження�та�примноження�моральних,���льт�рних,�на��ових�цінностей�і�дося�нень

с�спільства.

16.8.�Поширення�знань�серед�населення,�підвищення�освітньо�о�і���льт�рно�о�рівня��рома-

дян.

16.9.�Нала�одження�міжнародних�зв’яз�ів�та�провадження�міжнародної�діяльності�в��ал�зі�ос-

віти,�на��и,�спорт�,�мистецтва�і���льт�ри.

16.10.�Вивчення�попит��на�о�ремі�спеціальності�на�рин���праці.

17.�Відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�Університет�має�право:

17.1.�Розробляти�та�реалізов�вати�освітні�(на��ові)�про�рами�в�межах�ліцензованої�спеціаль-

ності.

17.2.�Самостійно�визначати�форми�навчання�та�форми�ор�анізації�освітньо�о�процес�.

17.3.�Обирати�типи�про�рам�під�отов�и�ба�алаврів�і�ма�істрів,�що�передбачені�Міжнародною

стандартною��ласифі�ацією�освіти.

17.4.�Приймати�на�робот��педа�о�ічних,�на��ових,�на��ово-педа�о�ічних�та�інших�працівни�ів.

17.5.�Утворювати�робочі�та�дорадчі�ор�ани.

17.6.�Форм�вати�та�затвердж�вати�власний�штатний�розпис.

17.7.�У�ладати�до�овори�з�фізичними�та�юридичними�особами,�зо�рема�іноземними.

17.8.�Приймати�остаточне�рішення�щодо�визнання,�зо�рема�встановлення�е�вівалентності,

здоб�тих�в�іноземних�вищих�навчальних�за�ладах�ст�пенів�ба�алавра,�ма�істра,�до�тора�філо-

софії,�до�тора�на���і�вчених�звань�доцента,�професора�під�час�зарах�вання�на�навчання�та/або

на�посад��на��ово�о,�на��ово-педа�о�ічно�о�та�педа�о�ічно�о�працівни�а.

17.9.�Запровадж�вати�рейтин�ове�оцінювання�освітніх,�на��ово-дослідниць�их�та�інновацій-

них�дося�нень��часни�ів�освітньо�о�процес�;

17.10.�Здійснювати�післядипломн��освіт�,�підвищення��валіфі�ації��адрів�Університет��та�ін-

ших�підприємств,��станов�(за�ладів),�ор�анізацій�відповідно�до�за�онодавства.

17.11.�Здійснювати�під�отов���фахівців,�на��ових,�на��ово-педа�о�ічних��адрів�та�підвищен-

ня��валіфі�ації��адрів�за�рах�но���оштів�бюджет��міста�Києва,�фізичних�і�юридичних�осіб,�а�та-

�ож�б�ти�ви�онавцем�державно�о�та�ре�іонально�о�замовлення���поряд��,�передбаченом��за-

�онодавством�У�раїни.

17.12.�Надавати�фізичним�і�юридичним�особам�додат�ові�платні�освітні�та�інші�посл��и���по-

ряд��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

17.13.�Самостійно�розробляти�та�запровадж�вати�власні�про�рами�освітньої,�на��ової,�на��о-

во-технічної�та�інноваційної�діяльності.

17.14.�Самостійно�запровадж�вати�спеціалізації,�визначати�їх�зміст�і�про�рами�навчальних

дисциплін.

17.15.�Прис�дж�вати�ст�пені�вищої�освіти�здоб�вачам�вищої�освіти,�я�і�відповідно�до�за�оно-

давства��спішно�пройшли�процед�р��атестації�після�завершення�навчання�на�відповідном��рів-

ні�вищої�освіти.

17.16.�Ви�отовляти�та�видавати�до��менти�про�вищ��освіт��(на��ові�ст�пені)�державно�о�зраз-

�а�за�а�редитованими�освітніми�(на��овими)�про�рамами,�власні�до��менти�про�вищ��освіт�,�спіль-

ні�та�подвійні�дипломи,�інші�до��менти�про�освіт�.

17.17.�Приймати�остаточне�рішення�щодо�прис�дження�на��ових�ст�пенів�а�редитованими

спеціалізованими�вченими�радами.

17.18.�Утворювати,�реор�анізов�вати�та�лі�відов�вати�свої�стр��т�рні�підрозділи.

17.19.�Утворювати�за�альноосвітні�навчальні�за�лади�за�по�одженням�з�ор�анами�місцево�о

самовряд�вання.

17.20.�Заснов�вати�інші�навчальні�за�лади�та�на��ові��станови.

17.21.�Заснов�вати�підприємства�для�провадження�інноваційної�та/або�виробничої�діяльно-

сті���поряд��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

17.22.�Б�ти�засновни�ом�(співзасновни�ом)�засобів�масової�інформації���поряд��,�передба-

ченом��за�онодавством�У�раїни.

17.23.�Провадити�видавнич��діяльність,�зо�рема�ви�отовляти�та�реалізов�вати�навчальн��лі-

терат�р�,�методичні,�на��ово-методичні,�на��ові,�на��ово-технічні�видання,�др��овані�засоби

масової�інформації�(�азети,�часописи,�альманахи�тощо),�а�та�ож�розвивати�власн��полі�рафіч-

н��баз�.

17.24.�Провадити�на�підставі�відповідних�до�оворів�спільн��діяльність�з�навчальними�за�ла-

дами,�на��овими��становами�та�іншими�юридичними�особами.

17.25.�Розміщ�вати�свої�навчальні,�на��ово-дослідні�та�навчально-на��ово-виробничі�підроз-

діли�на�підприємствах,�в��становах�та�ор�анізаціях.

17.26.�Запровадж�вати�власн��символі���та�атриб�ти��.

17.27.�Ви�отовляти�і�реалізов�вати�с�венірн��прод��цію�з�символі�ою�Університет��в�поряд-

��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

17.28.�Звертатися�з�ініціативою�до�ор�анів,�що�здійснюють��правління���сфері�вищої�освіти,

про�внесення�змін�до�чинних�або�розроблення�нових�нормативно-правових�а�тів���сфері�вищої

освіти,�а�та�ож�брати��часть���роботі�над�прое�тами.

17.29.�Провадити�фінансово-�осподарсь���діяльність�в�У�раїні�та�за��ордоном,�я�що�інше�не

передбачено�за�онодавством�У�раїни�і�цим�Стат�том.
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17.30.�Розпоряджатися�власними�надходженнями,�зо�рема�від�надання�платних�посл��.

17.31.�Володіти,��орист�ватися,�розпоряджатися�об’є�тами�права�інтеле�т�альної�власності,

створеними�за�власні��ошти�або��ошти�державно�о�чи�місцево�о�бюджетів,��рім�випад�ів,�пе-

редбачених�за�онодавством�У�раїни.

17.32.�Заснов�вати�сталий�фонд�(ендавмент)�Університет��та�розпоряджатися�доходами�від

йо�о�ви�ористання�відповідно�до��мов�ф�н�ціон�вання�стало�о�фонд�,�а�та�ож�отрим�вати�май-

но,��ошти�і�матеріальні�цінності,�зо�рема�б�дин�и,�спор�ди,�обладнання,�транспортні�засоби,

від�державних�ор�анів,�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання,�юридичних�і�фізичних�осіб,�зо�ре-

ма�я��бла�одійн��допомо��.

17.33.�Ви�ористов�вати�майно,�за�ріплене�за�Університетом�на�праві��осподарсь�о�о�відан-

ня,�зо�рема�для�провадження��осподарсь�ої�діяльності,�передавати�йо�о�в�оренд��та��орист�-

вання�відповідно�до�за�онодавства.

17.34.�Створювати�власні�або�ви�ористов�вати�за�до�овором�інші�матеріально-технічні�бази

для�провадження�освітньої,�на��ової,�інноваційної�або��осподарсь�ої�діяльності.

17.35.�Створювати�та�розвивати�власн��баз��соціально-поб�тових�об’є�тів,�мереж��спортив-

но-оздоровчих,�лі��вально-профіла�тичних�і���льт�рно-мистець�их�стр��т�рних�підрозділів.

17.36.�Здійснювати�заходи�з�охорони�здоров’я,�сприяти�розвит���фізичної���льт�ри,�спорт�,

т�ризм��працівни�ів�та�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті.

17.37.�Здійснювати��апітальне�б�дівництво,�ре�онстр��цію,�проводити��апітальний�і�поточний

ремонт�основних�фондів.

17.38.�Спрямов�вати��ошти�на�соціальн��підтрим���на��ово-педа�о�ічних,�на��ових,�педа�о-

�ічних�та�інших�працівни�ів�і�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті.

17.39.�Запровадж�вати�власні�форми�морально�о�і�матеріально�о�заохочення�працівни�ів�та

осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті,�зо�рема�встановлювати�надбав�и,�доплати,�премії,�іменні

стипендії,�присвоювати�почесні�звання�тощо.

17.40.�Від�ривати�поточні�та�депозитні�рах�н�и���національній�та�іноземній�валютах�відповід-

но�до�за�онодавства.

17.41.�Здійснювати�на��ов�,�на��ово-технічн��та�інноваційн��діяльність,�зо�рема�через�ство-

рені�юридичні�особи,�предметом�діяльності�я�их�є�доведення�рез�льтатів�на��ової�і�на��ово-тех-

нічної�діяльності�Університет��до�стан��інноваційно�о�прод��т��та�йо�о�подальша��омерціаліза-

ція.

17.42.�Розпоряджатися�майновими�правами�інтеле�т�альної�власності�на�об’є�ти�права�інте-

ле�т�альної�власності.

17.43.�Здійснювати�заходи�з�впровадження,�в�лючаючи�трансфер�техноло�ій,�об’є�тів�права

інтеле�т�альної�власності,�на�я�і�Університет�наб�в�майнові�права.

17.44.�Брати��часть���форм�ванні�стат�тно�о��апітал��інноваційних�стр��т�р�і��творених�за��час-

тю�Університет��малих�підприємств,�що�розробляють�і�впровадж�ють�інноваційн��прод��цію,�шля-

хом�внесення�до�них�нематеріальних�а�тивів�(майнових�прав�на�об’є�ти�права�інтеле�т�альної

власності)���поряд��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

17.45.�Брати��часть���форм�ванні�стат�тно�о��апітал��інноваційних�стр��т�р�різних�типів�(на-

��ових,�техноло�ічних�пар�ів,�бізнес-ін��баторів�тощо)�шляхом�внесення�нематеріальних�а�ти-

вів�(майнових�прав�на�об’є�ти�права�інтеле�т�альної�власності)���поряд��,�передбаченом��за-

�онодавством�У�раїни.

17.46.�Вист�пати�позивачем�і�відповідачем���с�ді.

17.47.�Здійснювати�міжнародне�співробітництво,���ладати�до�овори�про�співробітництво,

встановлювати�прямі�зв’яз�и�з�вищими�навчальними�за�ладами,�на��овими��становами�та�під-

приємствами�іноземних�держав,�міжнародними�ор�анізаціями,�фондами�тощо�відповідно�до

за�онодавства.

17.48.�Брати��часть���роботі�міжнародних�ор�анізацій.

17.49.�Здійснювати�пере�ази�в�іноземній�валюті�внес�ів�за��оле�тивне�членство���міжнарод-

них�освітніх�і�на��ових�асоціаціях,�а�та�ож�за�передплат��на�іноземні�на��ові�видання,�дост�п

до�світових�інформаційних�мереж�і�баз�даних.

17.50.�Брати��часть���про�рамах�двосторонньо�о�та�ба�атосторонньо�о�міждержавно�о�і�між-

�ніверситетсь�о�о�обмін��ст�дентами,�аспірантами,�до�торантами,�педа�о�ічними,�на��ово-пе-

да�о�ічними�та�на��овими�працівни�ами,�а�та�ож�інших�міжнародних�освітніх�та�на��ових�про-

�рамах.

17.51.�Проводити�спільні�з�іноземними�партнерами�на��ові�дослідження,�здійснювати�спіль-

н��видавнич��діяльність.

17.52.�Брати��часть�в�ор�анізації�та�проведенні�міжнародних��онференцій,�симпозі�мів,��он-

�ресів�та�інших�заходів.

17.53.�Надавати�посл��и,�пов’язані�із�здоб�ттям�вищої�та�післядипломної�освіти,�іноземним

�ромадянам�в�У�раїні���поряд��,�передбаченом��за�онодавством�У�раїни.

17.54.�Здійснювати�ор�анізацію�під�отов�и�осіб�з�числа�іноземних��ромадян�до�вст�п����ви-

щі�навчальні�за�лади�У�раїни�та�осіб�з�числа��ромадян�У�раїни�до�навчання�за��ордоном.

17.55.�Провадити�освітню�діяльність,�пов’язан��з�навчанням�іноземних�ст�дентів,�а�та�ож�під-

�отов�ою�на��ових��адрів�для�іноземних�держав.

17.56.�Створювати�спільні�освітні�й�на��ові�про�рами�з�іноземними�вищими�навчальними�за-

�ладами,�на��овими��становами,�ор�анізаціями.

17.57.�Відряджати�за��ордон�працівни�ів�для�педа�о�ічної,�на��ово-педа�о�ічної,�на��ової�ро-

боти,�обмін��досвідом�та�з�метою�реалізації�спільних�прое�тів�відповідно�до�міжнародних�до-

�оворів�У�раїни,�а�та�ож�до�оворів�з�іноземними�вищими�навчальними�за�ладами�та�партнера-

ми.

17.58.�Зал�чати�педа�о�ічних,�на��ово-педа�о�ічних�та�на��ових�працівни�ів�іноземних�вищих

навчальних�за�ладів�для��часті�в�педа�о�ічній,�на��ово-педа�о�ічній�та�на��овій�роботі�Універ-

ситет�.

17.59.�Направляти�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті,�на�навчання���за�ордонних�вищих�на-

вчальних�за�ладах.

17.60.�Утворювати�свої�стр��т�рні�підрозділи�на�території�іноземних�держав���поряд��,�перед-

баченом��за�онодавством�відповідних�іноземних�держав�та�за�онодавством�У�раїни.

17.61.�Сприяти�а�адемічній�мобільності�на��ових,�на��ово-педа�о�ічних�працівни�ів�та�осіб,

я�і�навчаються.

17.62.�Здійснювати�інші�права,�що�не�с�перечать�за�онодавств��У�раїни.

18.�Університет�зобов’язаний:

18.1.�Дотрим�ватися�Констит�ції�У�раїни,�за�онів�У�раїни�«Про�освіт�»,�«Про�вищ��освіт�»,

«Про�на��ов��і�на��ово-технічн��діяльність»,�а�та�ож�інших�чинних�нормативно-правових�а�тів

У�раїни�та�цьо�о�Стат�т�.

18.2.�Провадити�освітню�діяльність�з�ідно�зі�стандартами,�затвердженими�центральним�ор-

�аном�ви�онавчої�влади���сфері�освіти�і�на��и.

18.3.�Вживати�заходів,�зо�рема�шляхом�запровадження�відповідних�новітніх�техноло�ій,�що-

до�запобі�ання�та�виявлення�а�адемічно�о�пла�іат��в�на��ових�роботах�на��ових,�на��ово-пе-

да�о�ічних,�педа�о�ічних,�інших�працівни�ів�і�здоб�вачів�вищої�освіти�та�притя�нення�їх�до�дис-

циплінарної�відповідальності.

18.4.�Мати�вн�трішню�систем��забезпечення�я�ості�освітньої�діяльності�та�я�ості�вищої�осві-

ти.

18.5.�Забезпечити�дотримання�прав�і�свобод��часни�ів�освітньо�о�процес�.

18.6.�Забезпечити�об’є�тивність�і�від�ритість�прийом��до�Університет�.

18.7.�Створити�належні��мови�освітньої�та�інших�видів�діяльності,�безпечні�та�неш�ідливі��мо-

ви�праці�та�навчання,�дотрим�ватися�санітарних�і�е�оло�ічних�норм.

18.8.�Створювати�необхідні��мови�для�здоб�ття�вищої�освіти�особами�з�особливими�освітні-

ми�потребами.

18.9.�Провадити�на��ов��і�на��ово-технічн��діяльність.

18.10.�Збері�ати�та�раціонально�ви�ористов�вати�майно�і��ошти.

18.11.�Сприяти�діяльності�ор�анів��ромадсь�о�о�самовряд�вання.

18.12.�Оприлюднювати�на�офіційном��веб-сайті,�на�інформаційних�стендах�та�в�б�дь-я�ий�ін-

ший�спосіб�інформацію�про�реалізацію�своїх�прав�і�ви�онання�зобов’язань.

19.�Стр��т�рні�підрозділи�Університет���творюються,�реор�аніз�ються�та�лі�від�ються�відпо-

відно�до�за�онодавства�за�рішенням�Вченої�ради�Університет�.

20.�Правовий�стат�с�і�ф�н�ції�стр��т�рних�підрозділів�визначаються�положеннями�про�відпо-

відні�стр��т�рні�підрозділи,�що�затвердж�ються���поряд��,�передбаченом��цим�Стат�том.

21.�Стр��т�рні�підрозділи�Університет��мож�ть�створюватися�зі�стат�сом�юридичної�особи

або�без�та�о�о�стат�с�.

22.�За�рішенням�Вченої�ради�в�Університеті�мож�ть�створюватися�навчально-на��ові,�на��о-

ві,�на��ово-дослідні,�на��ово-виробничі�та�прое�тні�інстит�ти;��оледжі,�фа��льтети,��афедри;

навчально-на��ово-виробничі,�на��ово-методичні,�на��ово-дослідні�центри�(лабораторії,�се�-

тори,�частини,��омпле�си�тощо),�відділи�аспірант�ри�і�до�торант�ри,�юридичні��ліні�и,�оперні

ст�дії,�навчальні�театри,�філармонії;�інші�підрозділи,�що�забезпеч�ють�під�отов���фахівців�пев-

них�спеціальностей�та/або�проводять�на��ові�дослідження;�під�отовчі�відділення�(підрозділи),

підрозділи�перепід�отов�и�та�підвищення��валіфі�ації��адрів,�інстит�ти�післядипломної�освіти,

лабораторії,�навчально-методичні��абінети�(центри),��омп’ютерні�та�інформаційні�центри,�на-

вчально-виробничі�та�творчі�майстерні,�навчально-дослідні��осподарства,�виробничі�стр��т�-

ри,�видавництва,�спортивні��омпле�си,�за�лади���льт�рно-поб�тово�о�призначення,�центри�ст�-

дентсь�о�о�спорт�;�інші�підрозділи,�діяльність�я�их�не�заборонена�за�оном.

23.�Мовою�ви�ладання�та�ведення�діловодства�в�Університеті�є���раїнсь�а�мова.

24.�З�метою�створення��мов�для�міжнародної�а�адемічної�мобільності�Університет�має�пра-

во�прийняти�рішення�про�ви�ладання�однієї�чи��іль�ох�дисциплін�ан�лійсь�ою�та/або�іншими

іноземними�мовами,�забезпечивши�при�цьом��знання�здоб�вачами�вищої�освіти�відповідної

дисципліни���раїнсь�ою�мовою.

КОНЦЕПЦІЯ�ОСВІТНЬОЇ�ДІЯЛЬНОСТІ

25.�Освітня�діяльність�Університет��спрямована�на�під�отов����он��рентноспроможно�о�фа-

хівця�відповідно�до�потреб�рин���праці�столиці,�насамперед,�її�освітньої��ал�зі;�розвито��інте-

ле�т�ально�о�потенціал��У�раїни;�форм�вання��армонійної�та��спішної�особистості�шляхом�роз-

�риття�її�природних�здібностей�та�потреб,�професійних�і�життєвих��омпетентностей,�самореалі-

зацію��ожно�о�члена��ніверситетсь�ої��ромади.

26.�Основними�орієнтирами�освітньої�діяльності�Університет��є:

26.1.�Місія.

26.2.�Візія.

26.3.�Страте�ічні�напрями�розвит��.

27.�Реалізація�місії�спрямована�на�форм�вання�візії�Університет�,�я�ою�передбачено�реаліза-

цію��омпле�с��цілей�та�завдань�за�страте�ічними�напрямами:�створення�сприятливо�о�освіт-

ньо�о�середовища,�інфрастр��т�ри�й��мов�для�розвит���особистості;��дос�оналення�на��ово-

дослідниць�ої,�навчальної�та�інноваційної�діяльності;�форм�вання��ніверситетсь�о�о�SMART-

простор�;�розвито���орпоративної���льт�ри�лідерсь�о�о�сл�жіння�я��с�часної�системи��правлін-

ня;�сприяння�роз�риттю�лідерсь�их�я�остей,�самовдос�оналенню��ожно�о�члена��ніверситет-

сь�ої�спільноти;�інтернаціоналізація�Університет�;�від�ритість�освітньої�діяльності;�сл�жіння�те-

риторіальній��ромаді�міста�Києва.

28.�Основними�засадами�розвит���Університет��при�реалізації�освітньої�діяльності�є:

28.1.�Г�манізація.

28.2.�Ст�дентоцентризм.

28.3.�Партнерство.

28.4.�Відповідність�с�спільним�потребам�та�рин���праці.

28.5.�Ефе�тивність,�рез�льтативність�і�е�ономічна�доцільність�діяльності.

28.6.�Інноваційність�та�орієнтація�на�с�часні�техноло�ії.

28.7.�Цілісність.�

28.8.�Сталість.

28.9.�Відповідність�світовим�і�вітчизняним�стандартам�я�ості�освіти�і�на��ових�досліджень

28.10.�Про�ностичність.

28.11.�Від�ритість.

29.�Ключовими�цінностями��ніверситетсь�ої�спільноти�є:

29.1.�Людина.

29.2.�Громада.

29.3.�Довіра.

29.4.�Д�ховність.

29.5.�Відповідальність.

29.6.�Професіоналізм.

29.7.�Лідерство-сл�жіння.

29.8.�Громадянсь�а�ідентичність.

30.�Основними�принципами�освітньої�діяльності�Університет��є:

30.1.�Я�ість�та�інноваційність�освіти.

30.2.�Системний�моніторин��потреб�с�спільства�на�рин���праці�для�забезпечення��он��рен-

тоспроможності�вип�с�ни�а.

30.3.�С�часність�та�аполітичність�освітніх�про�рам��сіх�рівнів,�їх�пра�тична�і�при�ладна�спря-

мованість�та�відповідність�професійним�і�міжнародним�стандартам�освіти�на�всіх�освітніх�рів-

нях�з�метою�інте�рації�до�європейсь�о�о�та�світово�о�освітніх�просторів.

30.4.�Від�ритість.

30.5.�Гн�ч�ість�системи�під�отов�и�фахівців.

31.�Шляхами�та�механізмами�реалізації�Концепції�є:

31.1.�Поб�дова�всіх�освітніх�про�рам�на��омпетентнісних�засадах�відповідно�до�визначених

рівнів�Національної�рам�и��валіфі�ацій.

31.2.�Забезпечення�можливостей�мобільно�о�внесення�змін�до�освітніх�про�рам�відповідно�до

вимо��рин���праці�з�метою�забезпечення��он��рентоспроможності�вип�с�ни�ів.

31.3.�Розширення�спе�тра�освітніх�посл��,�зо�рема�реалізація�повно�о�трист�пінчато�о�ци�-

л��під�отов�и�фахівців�(ба�алавр —�ма�істр —�до�тор�філософії)�з�більшості�напрямів�/�спеці-

альностей.

31.4.�Розвито��на��ово�о�потенціал�.
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31.5.�Забезпечення�інтернаціоналізації,�зо�рема�через�реалізацію�освітніх�про�рам�ан�лій-

сь�ою�мовою.

31.6.�Розвито��інфрастр��т�ри�Університет�.

31.7.�Форм�вання�SMART-простор�.

31.8.�Вдос�оналення��орпоративної���льт�ри.

31.9.�Сприяння�розвит���ст�дентсь�о�о�лідерства�та�ор�анізації�дозвілля.

31.10.�Сл�жіння��ромаді�міста�Києва.

31.11.�Інформ�вання��ромади�та�від�ритість���своїй�діяльності.

31.12.�Розроблення�та�впровадження�необхідних�нормативних�до��ментів,�проведення�захо-

дів,�спрямованих�на�реалізацію�положень�Концепції,�систематичний�моніторин��стан��ви�онан-

ня�завдань�Концепції.

31.13.�Зал�чення�різних�джерел�фінанс�вання,�не�заборонених�за�онодавством,�для�реаліза-

ції�Концепції.

ПРАВА�І�ОБОВ’ЯЗКИ�ЗАСНОВНИКА

32.�Університет�заснований�на��ом�нальній�власності�територіальної��ромади�міста�Києва.

33.�Засновни�ом�Університет��є�Київсь�а�місь�а�рада,�я�а�діє�від�імені�територіальної��рома-

ди�міста�Києва.

34.�До�ви�лючних�повноважень�засновни�а�належить:

34.1.�Затвердження�Стат�т��Університет�,�внесення�до�ньо�о�змін.

34.2.�Прийняття�рішення�про�переймен�вання,�реор�анізацію�(злиття,�приєднання,�поділ,�пе-

ретворення)�та�лі�відацію�Університет�.

35.�Засновни�,�йо�о�ви�онавчий�ор�ан�або�інший��повноважений�ним�ор�ан:

35.1.�О�олош�є��он��рс�на�заміщення�посади�ре�тора�Університет��та�вносить��андидат�ри

претендентів�на�посад��ре�тора�до�Університет��для��олос�вання���поряд��,�встановленом��за-

�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

35.2.�У�ладає�в�місячний�стро���онтра�т�з�ре�тором,�обраним�за��он��рсом���поряд��,�вста-

новленом��за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

35.3.�За�поданням�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет��достро�ово�розриває��он-

тра�т�із�ре�тором�з�підстав,�визначених�за�онодавством�про�працю,�чи�за�пор�шення�Стат�т�

та��мов��онтра�т�.

35.4.�Здійснює��онтроль�за�фінансово-�осподарсь�ою�діяльністю�Університет�.

35.5.�Визначає�обся��замовлення�на�під�отов���фахівців,�на��ових,�на��ово-педа�о�ічних��ад-

рів�та�підвищення��валіфі�ації��адрів�за��ошти�бюджет��міста�Києва���поряд��,�передбаченом�

нормативно-правовими�а�тами�ор�анів�місцево�о�самовряд�вання.

35.6.�Здійснює��онтроль�за�дотриманням�Стат�т��Університет�.

35.7.�Зал�чає,���межах�повноважень,�підприємства,��станови,�ор�анізації�(за�з�одою)�до�роз-

в’язання�проблем�розвит���Університет�.

35.8.�Сприяє�працевлашт�ванню�і�соціальном��захист��вип�с�ни�ів�Університет�.

35.9.�Здійснює�інші�повноваження,�передбачені�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

36.�Засновни��або��повноважений�ним�ор�ан�може�деле��вати�о�ремі�свої�повноваження�ре�-

тор��або�іншом��ор�ан���правління�Університет�.

ОСНОВНІ�ЗАСОБИ,�НАДАНІ�ЗАСНОВНИКОМ

37.�Обся��основних�засобів,�наданих�Засновни�ом�Університет�,�визначено�рішеннями�Київ-

сь�ої�місь�ої�ради�від�22.08.2007�№ 329/3163,�від�28.03.2010�№ 451/3889�та�на�азами�Голов-

но�о��правління��ом�нальної�власності�ви�онавчо�о�ор�ан��Київсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої

місь�ої�державної�адміністрації)�від�08.11.2004�№ 332,�від�06.11.2009�№ 324.

38.�Основні�засоби�Університет��в�лючають�б�дівлі,�спор�ди,�землю,��ом�ні�ації,�обладнан-

ня,�транспортні�засоби�та�інші�матеріальні�цінності.

39.�Відповідно�до�за�онодавства�У�раїни�з�метою�забезпечення�стат�тної�діяльності�засновни-

�ом�за�ріплюються�за�Університетом�на�основі�права��осподарсь�о�о�відання�б�дівлі,�спор�ди,

майнові��омпле�си,��ом�ні�ації,�обладнання,�транспортні�засоби�та�інше�майно.

40.�Земле�орист�вання�та�реалізація�прав�власни�а�земельних�діляно�,�зо�рема�наб�ття�від-

повідних�прав�на�землю,�здійснюються�Університетом�відповідно�до�Земельно�о��оде�с��У�ра-

їни.

УПРАВЛІННЯ�УНІВЕРСИТЕТОМ�

НАГЛЯДОВА�РАДА

41.�На�лядова�рада��творюється�для�здійснення�на�ляд��за��правлінням�майном,�додержан-

ням�мети�створення�Університет�.

42.�Стро��повноважень�На�лядової�ради�п’ять�ро�ів.

43.�На�лядова�рада��творюється���с�ладі�не�менше�п’яти�осіб.�Персональний�с�лад�На�ляд-

ової�ради�затвердж�ється�Конференцією�тр�дово�о��оле�тив��Університет�.�До�с�лад��На�ляд-

ової�ради�не�мож�ть�входити�працівни�и�Університет�.�На�лядова�рада�на�своєм��засіданні�оби-

рає��олов��із�зазначенням�стро���повноважень.

44.�Засідання�На�лядової�ради�проводяться�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�.�Рішення�про�прове-

дення�засідання�приймається��оловою�На�лядової�ради�одноосібно�або�на�вимо���не�менше

1/3�її�членів.�Засідання�вважається�правомочним,�я�що�в�ньом��взяли��часть�не�менше�2/3�чле-

нів.�Рішення�На�лядової�ради�вважається�прийнятим,�я�що�за�ньо�о�про�олос�вали�не�менше

3/4�прис�тніх.

45.�На�лядова�рада�Університет��сприяє�розв’язанню�перспе�тивних�завдань�йо�о�розвит��,

зал�ченню�фінансових�рес�рсів�для�забезпечення�йо�о�діяльності�з�основних�напрямів�розвит-

���і�здійснення��онтролю�за�їх�ви�ористанням,�ефе�тивній�взаємодії�Університет��з�державни-

ми�ор�анами�та�ор�анами�місцево�о�самовряд�вання,�на��овою��ромадсь�істю,�с�спільно-по-

літичними�ор�анізаціями�та�с�б’є�тами��осподарсь�ої�діяльності�в�інтересах�розвит���та�підви-

щення�я�ості�освітньої�діяльності�і��он��рентоспроможності�Університет�,�здійснює��ромадсь�ий

�онтроль�за�йо�о�діяльністю�тощо.

46.�Члени�На�лядової�ради�мають�право�брати��часть���роботі�Конференції�тр�дово�о��оле�-

тив��Університет��з�правом�дорадчо�о��олос�.

47.�На�лядова�рада�має�право�вносити�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет��по-

дання�про�від�ли�ання�ре�тора�з�підстав,�передбачених�за�онодавством,�цим�Стат�том,��онтра�-

том.

РЕКТОР

48.�Безпосереднє��правління�діяльністю�Університет��здійснює�ре�тор.

49.�Ре�тор�є�представни�ом�Університет����відносинах�з�державними�ор�анами,�ор�анами

місцево�о�самовряд�вання,�юридичними�та�фізичними�особами�і�діє�без�довіреності�в�межах�пов-

новажень,�передбачених�за�онодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

50.�Ре�тор�Університет��обирається�на�посад��шляхом�таємно�о��олос�вання�стро�ом�на�п’ять

ро�ів���поряд��,�передбаченом��За�оном�У�раїни�«Про�вищ��освіт�».�Київсь�ий�місь�ий��олова

за�поданням�дире�тора�Департамент��освіти�і�на��и,�молоді�та�спорт��ви�онавчо�о�ор�ан��Ки-

ївсь�ої�місь�ої�ради�(Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації)�та�по�одженням�із�відповідним�за-

ст�пни�ом��олови�Київсь�ої�місь�ої�державної�адміністрації���ладає��онтра�т�з�обраним�ре�то-

ром���поряд���і�стро�и,�визначені�За�оном�У�раїни�«Про�вищ��освіт�».

51.�Ре�тор���межах�наданих�йом��повноважень:

51.1.�Ор�анізов�є�діяльність�Університет�.

51.2.�Виріш�є�питання�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності�Університет�,�затвердж�є�йо�о

стр��т�р��і�штатний�розпис.

51.3.�Відповідає�за�провадження�освітньої,�на��ової,�на��ово-технічної�та�інноваційної�діяль-

ності�в�Університеті,�за�рез�льтати�фінансово-�осподарсь�ої�діяльності,�стан�і�збереження�не-

р�хомо�о�та�іншо�о�майна.

51.4.�Видає�на�ази�і�розпорядження,�дає�обов’яз�ові�для�ви�онання�всіма��часни�ами�освіт-

ньо�о�процес��і�стр��т�рними�підрозділами�Університет��дор�чення.

51.5.�Відповідає�за�рез�льтати�діяльності�Університет��перед�засновни�ом�або��повноваже-

ним�ним�ор�аном.

51.6.�Є�розпорядни�ом�майна�і��оштів.

51.7.�Забезпеч�є�ви�онання�фінансово�о�план��(�ошторис�),���ладає�до�овори�з�фізичними

та�юридичними�особами�від�імені�Університет�.

51.8.�Призначає�на�посади�та�звільняє�з�посад�працівни�ів���поряд��,�передбаченом��за�о-

нодавством�У�раїни�та�цим�Стат�том.

51.9.�Забезпеч�є�охорон��праці,�дотримання�за�онності�та�поряд��.

51.10.�Визначає�ф�н�ціональні�обов’яз�и�і�затвердж�є�посадові�інстр��ції�працівни�ів.

51.11.�Забезпеч�є�об’є�тивність�та�від�ритість�прийом��до�Університет�.

51.12.�Форм�є��онтин�ент�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті.

51.13.�Відрахов�є�з�Університет��та�поновлює�на�навчання�в�ньом��здоб�вачів�вищої�освіти

за�по�одженням�з�ор�анами�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�і�первинними�профспіл�овими�ор-

�анізаціями�осіб,�я�і�навчаються�(я�що�ця�особа�є�членом�профспіл�и),�з�підстав,��становле-

них�За�оном�У�раїни�«Про�вищ��освіт�».

51.14.�Забезпеч�є�ор�анізацію�та�здійснення��онтролю�за�ви�онанням�навчальних�планів�і

про�рам�навчальних�дисциплін.

51.15.�Контролює�дотримання�всіма�підрозділами�штатно-фінансової�дисципліни.

51.16.�Вводить���дію�рішення�Вченої�ради�Університет�.

51.17.�Здійснює��онтроль�за�я�істю�роботи�педа�о�ічних,�на��ово-педа�о�ічних,�на��ових�та

інших�працівни�ів.

51.18.�Визначає�порядо�,�встановлює�розміри�доплат,�надбаво�,�премій,�матеріальної�допо-

мо�и�та�заохочення�педа�о�ічних,�на��ово-педа�о�ічних,�на��ових�та�інших�працівни�ів�Універ-

ситет��відповідно�до�за�онодавства�У�раїни,�Коле�тивно�о�до�овор�.

51.19.�Приймає�рішення�щодо�застос�вання�дисциплінарних�стя�нень���поряд��,�передба-

ченом��за�онодавством�У�раїни.

51.20.�Забезпеч�є�створення��мов�для�здійснення�дієво�о�та�від�рито�о��ромадсь�о�о��он-

тролю�за�діяльністю�Університет�.

51.21.�Всебічно�сприяє�створенню�належних��мов�для�діяльності�на��ово�о�товариства�ст�-

дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених.

51.22.�Сприяє�та�створює��мови�для�діяльності�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання,�ор-

�анізацій�профспіло��працівни�ів�і�ст�дентів�Університет�,��ромадсь�их�ор�анізацій,�я�і�діють�в

Університеті.

51.23.�Сприяє�форм�ванню�здорово�о�способ��життя���здоб�вачів�вищої�освіти,�зміцненню

спортивно-оздоровчої�бази�Університет�,�створює�належні��мови�для�занять�масовим�спортом.

51.24.�Подає�спільно�з�виборними�ор�анами�первинних�ор�анізацій�профспіло��працівни�ів

і�ст�дентів�Університет��для�затвердження�Конференцією�тр�дово�о��оле�тив��правила�вн�т-

рішньо�о�розпоряд���та�Коле�тивний�до�овір�і�після�затвердження�підпис�є�їх.

51.25.�Приймає�рішення�щодо��творення�на��ромадсь�их�засадах�дорадчих�(дорадчо-�онс�ль-

тативних)�ор�анів�(ради�роботодавців,�ради�інвесторів,�ради�бізнес�,�ст�дентсь�ої,�на��ової

ради�тощо).

51.26.�Здійснює�інші�передбачені�за�онодавством�У�раїни�повноваження.

51.27.�Може�деле��вати�частин��своїх�повноважень�своїм�заст�пни�ам�і��ерівни�ам�стр��т�р-

них�підрозділів.

52.�Ре�тор�щоро���звіт�є�перед�засновни�ом�або��повноваженим�ним�ор�аном�та�Конфе-

ренцією�тр�дово�о��оле�тив��Університет�.

53.�Ре�тор�зобов’язаний�оприлюднювати�щорічний�звіт�про�свою�діяльність�на�офіційном�

веб-сайті�Університет�.

54.�Ре�тор�може�б�ти�звільнений�з�посади�достро�ово�засновни�ом�або��повноваженим�ним

ор�аном�(особою),�а�та�ож���зв’яз���з�прийняттям�рішення�про�йо�о�від�ли�ання�Конференцією

тр�дово�о��оле�тив��Університет��з�підстав,�визначених�за�онодавством�про�працю,�за�пор�-

шення�цьо�о�Стат�т��та��мов��онтра�т�.�Подання�про�від�ли�ання�ре�тора�може�б�ти�внесено

Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет��не�менш�я��половиною�стат�тно�о�с�лад��На-

�лядової�або�Вченої�ради�Університет�.�Рішення�про�від�ли�ання�ре�тора�приймається�біль-

шістю��олосів�за��мови�прис�тності�не�менш�я��двох�третин�стат�тно�о�с�лад��Конференції

тр�дово�о��оле�тив��Університет�.

55.�Одна�і�та�сама�особа�не�може�б�ти�ре�тором�більше�ніж�два�стро�и.

56.�Ре�тор�Університет�,�я�ий�обраний�на�посад��на�час�набрання�чинності�За�он��У�раїни

«Про�вищ��освіт�»,�з�ідно�з�підп�н�том�10�п�н�т��2�розділ��15�При�інцеві�та�перехідні�положен-

ня�цьо�о�за�он��продовж�є�ви�онання�своїх�обов’яз�ів�з�ідно�з���ладеним�з�ним��онтра�том�та

має�право�обиратися�на�відповідн��посад��ще�на�один�стро�.

57.�Після�виход��на�пенсію�з�посади�ре�тора�Університет��особа,�я�а�працювала�на�цій�по-

саді�не�менш�ніж�10�ро�ів�підряд,�за�рішенням�Вченої�ради�Університет��може�б�ти�призначе-

на�радни�ом�ре�тора�на��ромадсь�их�засадах�або�з�оплатою�за�рах�но��власних�надходжень

Університет�.�Радни��за�дор�ченням�ре�тора�може�здійснювати�представниць�і�ф�н�ції,�за-

безпеч�вати�наст�пність�традицій�Університет�,�а�та�ож�брати��часть���засіданнях�робочих�і

дорадчих�ор�анів,�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��та�Вченої�ради�Університет��з�правом�до-

радчо�о��олос�.

ВЧЕНА�РАДА

58.�Вчена�рада�Університет��є��оле�іальним�ор�аном��правління,�я�ий��творюється�стро�ом

на�п’ять�ро�ів,�с�лад�я�о�о�затвердж�ється�на�азом�ре�тора�протя�ом�п’яти�робочих�днів�з�дня

за�інчення�повноважень�попередньо�о�с�лад��Вченої�ради.

59.�Вчен��рад��Університет��очолює�її��олова,�я�ий�обирається�таємним��олос�ванням�з�чис-

ла�членів�Вченої�ради�Університет�,�я�і�мають�на��овий�ст�пінь�та/або�вчене�(почесне)�зван-

ня,�на�стро��діяльності�Вченої�ради.

60.�До�с�лад��Вченої�ради�Університет��входять:

60.1.�Ре�тор.

60.2.�Проре�тори.

60.3.�Дире�тори�навчально-на��ових�інстит�тів�(де�ани�фа��льтетів).

60.4.�Дире�тор��оледж�.

60.5.�Учений�се�ретар,�я�ий�ви�он�є�ф�н�ції�се�ретаря�Вченої�ради.

60.6.�Дире�тор�бібліоте�и.

60.7.�Головний�б�х�алтер.

60.8.�Голова�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет�.



60.9.�Голова�профспіл�ової�ор�анізації�працівни�ів�Університет�.

60.10.�Голова�Ст�дентсь�о�о�парламент�.

60.11.�Голова�На��ово�о�товариства�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених.

60.12.�Голова�профспіл�ової�ор�анізації�ст�дентів�(аспірантів)�Університет�.

60.13.�Виборні�представни�и,�я�і�представляють�на��ових,�на��ово-педа�о�ічних�працівни�ів

і�обираються�з�числа�завід�вачів��афедр,�професорів,�до�торів�філософії,�до�торів�на��.

60.14.�Виборні�представни�и,�я�і�представляють�інших�працівни�ів,�для�я�их�робота�в�Універ-

ситеті�є�основним�місцем�роботи.

60.15.�Виборні�представни�и�аспірантів,�до�торантів.

60.16.�Виборні�представни�и�ст�дентів.

61.�За�альний�с�лад�Вченої�ради�Університет��становить�57�осіб.�При�цьом��не�менш�я��75

відсот�ів�с�лад��Вченої�ради�повинні�становити�на��ові,�на��ово-педа�о�ічні�працівни�и�вищо-

�о�навчально�о�за�лад��і�не�менш�я��10�відсот�ів�(6�осіб) —�виборні�представни�и�з�числа�ст�-

дентів.

62.�Виборні�представни�и�з�числа�працівни�ів�Університет��обираються�Конференцією�тр�-

дово�о��оле�тив��за�поданням�стр��т�рних�підрозділів,���я�их�вони�працюють,�а�виборні�пред-

ставни�и�з�числа�ст�дентів�обираються�ст�дентами�шляхом�прямих�таємних�виборів�відповід-

но�до�положення�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.�Виборні�представни�и�з�числа�аспірантів,

до�торантів�обираються�На��овим�товариством�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих

вчених.

63.�Вибори�до�с�лад��Вченої�ради�починаються�за�30��алендарних�днів�до�за�інчення�повно-

важень�попередньо�о�с�лад��Вченої�ради.

64.�За�рішенням�Вченої�ради�до�її�с�лад��мож�ть�входити�та�ож�представни�и�ор�анізацій�ро-

ботодавців.

65.�Членство���Вченій�раді�достро�ово�припиняється���разі:

65.1.�Звільнення�з�роботи�або�відрах�вання�з�Університет�.

65.2.�Звільнення�(переобрання,�переведення)�з�посади,�я�а�передбачає�членство���Вченій

раді.

65.3.�Від�ли�ання�виборно�о�представни�а�в�поряд��,�передбаченом��відповідними�положен-

нями.

65.4.�Подання�членом�Вченої�ради�письмової�заяви�на�ім’я�ре�тора�Університет��про�вихід�зі

с�лад��Вченої�ради.

66.�У�разі�достро�ово�о�припинення�членства���Вченій�раді�виборними�представни�ами�об-

рання�нових�здійснюється�з�ідно�з�п�н�том�60�цьо�о�Стат�т�.

67.�Зміни�в�с�ладі�Вченої�ради�затвердж�ються�на�азом�ре�тора�Університет�.

68.�Вчена�рада�Університет�:

68.1.�Визначає�страте�ію�і�перспе�тивні�напрями�розвит���освітньої,�на��ової�та�інноваційної

діяльності�Університет�.

68.2.�Розробляє�і�подає�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��прое�т�Стат�т��Університет�,�а�та-

�ож�рішення�про�внесення�змін�і�доповнень�до�ньо�о.

68.3.�Ухвалює�фінансовий�план�і�річний�фінансовий�звіт�Університет�.

68.4.�Визначає�систем��та�затвердж�є�процед�ри�вн�трішньо�о�забезпечення�я�ості�вищої

освіти.

68.5.�Ухвалює�рішення�про�розміщення�власних�надходжень���територіальних�ор�анах�централь-

но�о�ор�ан��ви�онавчої�влади���сфері��азначейсь�о�о�обсл��ов�вання�бюджетних��оштів,�або�в

бан�івсь�их��становах.

68.6.�Ухвалює�за�поданням�ре�тора�рішення�про��творення,�реор�анізацію�та�лі�відацію�стр��-

т�рних�підрозділів.

68.7.�Обирає�за��он��рсом�таємним��олос�ванням�на�посади�дире�торів�навчально-на��о-

вих�інстит�тів,�де�анів�фа��льтетів,�дире�тора��оледж�,�завід�вачів��афедр,�професорів�і�до-

центів,�дире�тора�бібліоте�и,�завід�вачів�на��ово-дослідних�лабораторій,�а�та�ож�на��ових�пра-

цівни�ів�за�ально�ніверситетсь�их�на��ово-дослідних�лабораторій.

68.8.�Затвердж�є�освітні�про�рами�та�навчальні�плани�для��ожно�о�рівня�вищої�освіти�та�спе-

ціальності.

68.9.�Ухвалює�рішення�з�питань�ор�анізації�освітньо�о�процес�,�визначає�стро�и�навчання�на

відповідних�рівнях.

68.10.�Затвердж�є�зразо��та�порядо��ви�отовлення�власно�о�до��мента�про�вищ��освіт�,�по-

ложення�про�процед�р��і�підстави�для�йо�о�видачі�вип�с�ни�ам,�а�та�ож�зраз�и,�порядо��ви�о-

товлення,�процед�р��і�підстави�для�видачі�вип�с�ни�ам�спільних�і�подвійних�дипломів.

68.11.�Ухвалює�основні�напрями�проведення�на��ових�досліджень�та�інноваційної�діяльності.

68.12.�Оцінює�на��ово-педа�о�ічн��діяльність�стр��т�рних�підрозділів.

68.13.�Присвоює�вчені�звання�професора,�доцента�та�старшо�о�дослідни�а�і�подає�відповід-

ні�рішення�на�затвердження�до�атестаційної��оле�ії�центрально�о�ор�ан��ви�онавчої�влади��

сфері�освіти�і�на��и.

68.14.�Приймає�остаточні�рішення�про�визнання�іноземних�до��ментів�про�вищ��освіт�,�на-

��ові�ст�пені�та�вчені�звання�під�час�прийняття�на�робот��педа�о�ічних,�на��ових,�на��ово-пе-

да�о�ічних�та�інших�працівни�ів,�а�та�ож�під�час�зарах�вання�вст�пни�ів�на�навчання.

68.15.�Має�право�вносити�подання�про�від�ли�ання�ре�тора�з�підстав,�передбачених�за�оно-

давством,�цим�Стат�том,��онтра�том,�я�е�роз�лядається�Конференцією�тр�дово�о��оле�тив�.

68.16.�Затвердж�є�правила�прийом��до�Університет��відповідно�до��мов�прийом��на�навчан-

ня�до�вищих�навчальних�за�ладів�У�раїни.

68.17.�Затвердж�є�порядо��проведення��он��рсно�о�відбор��під�час�заміщення�ва�антних�по-

сад�на��ово-педа�о�ічних�та�на��ових�працівни�ів.

68.18.�Визначає�фінансов��основ��ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�(не�менш�я��0,5�відсот�а�влас-

них�надходжень,�отриманих�Університетом�від�основної�діяльності)�та�діяльності�На��ово�о�то-

вариства�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених.

68.19.�Схвалює�план�заходів�щодо�реалізації�Концепції�освітньої�діяльності�Університет�.

68.20.�Затвердж�є�за�ально�ніверситетсь�і�положення,�зо�рема�положення�про�ор�анізацію

освітньо�о�процес�,�положення�про�е�заменаційн���омісію,�положення�про�робочі�та�дорадчі

ор�ани,�а�та�ож�положення�про�стр��т�рні�підрозділи,�вносить�до�них�зміни�та�приймає�нові�ре-

да�ції.

68.21.�Ухвалює�план�роботи�Університет�,�тематичний�план�видань,�план�підвищення��валі-

фі�ації�(стаж�вання)�та�ін.

68.22.�Приймає�рішення�щодо�на�ородження�медаллю�Бориса�Грінчен�а,�на�р�дним�зна�ом

«За�сл�жіння�Університет�»,�присвоєння�звань�«Почесний�професор�Університет�»,�«Почесний

до�тор�Університет�».

68.23.�Ре�оменд�є�до�др����навчальн��(навчально-методичн�)�та�на��ов��літерат�р����поряд-

��,�передбаченом��відповідним�положенням.

68.24.�Оцінює�робот��проре�торів�Університет��за�їх�напрямами�діяльності.

68.25.�Приймає�рішення�щодо�створення��онс�льтативно-дорадчих�ор�анів�з�питань�основ-

ної�діяльності�Університет�,�а�та�ож�постійних�та�тимчасових��омісій�і�робочих��р�п�для�вивчен-

ня�й�під�отов�и�о�ремих�питань�на�роз�ляд�Вченої�ради.

68.26.�Приймає�рішення�щодо�призначення�президентом�Університет��або�радни�ом�ре�тора

на��ромадсь�их�засадах�або�з�оплатою�за�рах�но��власних�надходжень�Університет��особи,�я�а

працювала�на�посаді�ре�тора�не�менш�ніж�10�ро�ів�підряд�та�вийшла�на�пенсію�з�цієї�посади.

68.27.�Роз�лядає�інші�питання�діяльності�Університет��відповідно�до�Стат�т��та�положення�про

Вчен��рад�.

69.�Рішення�Вченої�ради�Університет��вводяться�в�дію�рішеннями�ре�тора.

70.�В�Університеті�мож�ть�б�ти��творені�вчені�ради�навчально-на��ових�інстит�тів�(фа��ль-

тетів).�С�лад�відповідних�вчених�рад�форм�ється���поряд��,�передбаченом��положеннями�про

навчально-на��ові�інстит�ти�(фа��льтети).�Повноваження�вчених�рад�навчально-на��ових�ін-

стит�тів�(фа��льтетів)�визначаються�відповідними�положеннями,�що�затвердж�ються�Вченою

радою�Університет�.

71.�Вчена�рада�Університет��може�деле��вати�частин��своїх�повноважень�вченим�радам�на-

вчально-на��ових�інстит�тів�(фа��льтетам).

72.�Положення�про�Вчен��рад��затвердж�ється�Конференцією�тр�дово�о��оле�тив��Універ-

ситет�.

ДИРЕКТОР�НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО�ІНСТИТУТУ�(ДЕКАН�ФАКУЛЬТЕТУ)

73.�Керівництво�навчально-на��овим�інстит�том�(фа��льтетом)�здійснює�дире�тор�(де�ан).

74.�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�обирається�Вченою�радою

Університет��стро�ом�на�п’ять�ро�ів�з��рах�ванням�пропозицій�зборів�тр�дово�о��оле�тив��від-

повідно�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово-

�о�інстит�т��(фа��льтет�)�повинен�мати�на��овий�ст�пінь�та/або�вчене�(почесне)�звання�відпо-

відно�до�профілю�інстит�т��(фа��льтет�).

75.�Ре�тор���ладає�з�дире�тором�(де�аном)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)��он-

тра�т.

76.�Одна�і�та�сама�особа�не�може�б�ти�дире�тором�(де�аном)�навчально-на��ово�о�інстит�-

т��(фа��льтет�)�більше�ніж�два�стро�и.

77.�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�здійснює�свої�повноважен-

ня�на�постійній�основі.�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�видає

розпорядження�щодо�діяльності�відповідно�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�),�я�і

є�обов’яз�овими�для�ви�онання�всіма��часни�ами�освітньо�о�процес��навчально-на��ово�о�ін-

стит�т��(фа��льтет�)�і�мож�ть�б�ти�с�асовані�ре�тором,�я�що�вони�с�перечать�за�онодавств�,

Стат�т��чи�завдають�ш�оди�інтересам�Університет�.

78.�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�може�деле��вати�частин�

своїх�повноважень�своїм�заст�пни�ам.

79.�Дире�тор�(де�ан)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�може�б�ти�звільнений�з

посади�ре�тором�за�поданням�Вченої�ради�Університет��або�зборів�тр�дово�о��оле�тив��від-

повідно�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�з�підстав,�визначених�за�онодавством

про�працю,�за�пор�шення�Стат�т��Університет�,��мов��онтра�т�.�Пропозиція�про�звільнення

дире�тора�(де�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�вноситься�на�збори�тр�дово-

�о��оле�тив��відповідно�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�не�менше�я��половиною

�олосів�за�ально�о�с�лад��Вченої�ради�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).�Пропози-

ція�про�звільнення�дире�тора�(де�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�приймаєть-

ся�не�менш�я��двома�третинами��олосів�за�ально�о�с�лад��зборів�тр�дово�о��оле�тив��відпо-

відно�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).

80.�У�разі��творення�ново�о�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�або�достро�ово�о�при-

пинення��онтра�т��з�дире�тором�(де�аном)�ре�тор�Університет��призначає�ви�он�вача�обо-

в’яз�ів�дире�тора�(де�ана)�інстит�т��на�стро��до�проведення�виборів�дире�тора�(де�ана)�на-

вчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�),�але�не�більш�я��на�три�місяці.

81.�Інші�питання�щодо�поряд���обрання�дире�тора�(де�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т�

(фа��льтет�),�йо�о�повноваження�визначаються�положенням�про�навчально-на��овий�інстит�т

(фа��льтет)�та�іншими�нормативними�до��ментами�Університет�.

ДИРЕКТОР�КОЛЕДЖУ

82.�Безпосереднє��ерівництво��оледжем�здійснює�дире�тор.

83.�Дире�тор��оледж��обирається�Вченою�радою�Університет��стро�ом�на�п’ять�ро�ів�з��ра-

х�ванням�пропозицій�зборів�тр�дово�о��оле�тив���оледж�.

84.�Ре�тор���ладає�з�дире�тором��оледж���онтра�т.

85.�Одна�і�та�сама�особа�не�може�б�ти�дире�тором��оледж��більше�ніж�два�стро�и.

86.�Дире�тор��оледж��здійснює�свої�повноваження�на�постійній�основі.�Дире�тор�видає�роз-

порядження�щодо�діяльності��оледж�,�я�і�є�обов’яз�овими�для�ви�онання�всіма��часни�ами

освітньо�о�процес���оледж��та�мож�ть�б�ти�с�асовані�ре�тором,�я�що�вони�с�перечать�за�о-

нодавств�,�Стат�т��чи�завдають�ш�оди�інтересам�Університет�.

87.�Дире�тор��оледж��може�деле��вати�частин��своїх�повноважень�своїм�заст�пни�ам.

88.�Дире�тор��оледж��може�б�ти�звільнений�з�посади�ре�тором�за�поданням�Вченої�ради�Уні-

верситет��або�зборів�тр�дово�о��оле�тив���оледж��з�підстав,�визначених�за�онодавством�про

працю,�за�пор�шення�Стат�т��Університет�,��мов��онтра�т�.�Пропозиція�про�звільнення�дире�-

тора��оледж��вноситься�на�збори�тр�дово�о��оле�тив���оледж��не�менше�я��половиною��оло-

сів�за�ально�о�с�лад��педа�о�ічної�ради��оледж�.�Пропозиція�про�звільнення�дире�тора��оле-

дж��приймається�не�менш�я��двома�третинами��олосів�за�ально�о�с�лад��зборів�тр�дово�о��о-

ле�тив���оледж�.

89.�У�разі��творення�ново�о��оледж��або�достро�ово�о�припинення��онтра�т��з�дире�тором

�оледж��ре�тор�Університет��призначає�ви�он�вача�обов’яз�ів�дире�тора�на�стро��до�прове-

дення�виборів�дире�тора��оледж�,�але�не�більш�я��на�три�місяці.

90.�Інші�питання�щодо�поряд���обрання�дире�тора��оледж�,�йо�о�повноваження�визначаю-

ться�положенням�про��оледж�та�іншими�нормативними�до��ментами�Університет�.

ОРГАНИ�ГРОМАДСЬКОГО�САМОВРЯДУВАННЯ�

КОНФЕРЕНЦІЯ�ТРУДОВОГО�КОЛЕКТИВУ

91.�Вищим��оле�іальним�ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання�Університет��є�Конферен-

ція�тр�дово�о��оле�тив��(далі —�Конференція),�в�лючаючи�виборних�представни�ів�з�числа

ст�дентів.

92.�За�альна��іль�ість�деле�атів�Конференції�становить�501�особ�.�При�цьом����с�ладі�Кон-

ференції�тр�дово�о��оле�тив��повинні�б�ти�представлені�всі��ате�орії��часни�ів�освітньо�о�про-

цес��Університет�,�з�них:�не�менш�я��75�відсот�ів�с�лад��деле�атів�повинні�становити�на��ові,

на��ово-педа�о�ічні�та�педа�о�ічні�працівни�и�Університет�,�я�і�працюють�за�основним�місцем

роботи,�і�не�менш�я��15�відсот�ів�(76�осіб) —�виборні�представни�и�з�числа�ст�дентів,�я�і�оби-

раються�ст�дентами�шляхом�прямих�таємних�виборів���поряд��,�передбаченом��положенням

про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.�Деле�ати�з�числа�працівни�ів�обираються�зборами�стр��-

т�рних�підрозділів�відповідно�до�встановлених�Вченою�радою�Університет���вот.

93.�Стро��повноваження�деле�атів�становить�один�рі�.�Повноваження�деле�ата�Конференції

достро�ово�припиняються���разі�йо�о�звільнення�з�роботи�в�Університеті�або�відрах�вання�з�чис-

ла�ст�дентів.

94.�Постійно�діючим��ерівним�ор�аном�Конференції�є�президія,�с�лад�я�ої,�обирається�на

першом��засіданні�Конференції�ново�о�с�ли�ання.
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95.�Повноваження�президії:

95.1.�С�ли�ає�Конференцію.

95.2.�Створює�робочі��р�пи�для�вивчення�та�під�отов�и�прое�тів�рішень�з�питань,�що�виносять-

ся�на�роз�ляд�Конференції.

95.3.�Кер�є�засіданнями�Конференції.

95.4.�Контролює�ви�онання�рішень�Конференції.

95.5.�Приймає�рішення�щодо�призначення�виборів�деле�атів���стр��т�рних�підрозділах���зв’яз-

���із�за�інченням�стро���повноважень�деле�ата�або�їх�достро�овим�припиненням.

96.�Конференція�тр�дово�о��оле�тив�:

96.1.�По�одж�є�за�поданням�Вченої�ради�Університет��Стат�т,�зміни�(доповнення)�до�ньо�о

чи�йо�о�нов��реда�цію.

96.2.�Засл�хов�є�щоро���звіт�ре�тора�та�оцінює�йо�о�діяльність.

96.3.�Обирає��омісію�з�тр�дових�спорів�відповідно�до�за�онодавства�про�працю.

96.4.�Затвердж�є�положення�про�Вчен��рад��Університет�;

96.5.�Обирає�виборних�представни�ів�з�числа�працівни�ів�до�с�лад��Вченої�ради�Університе-

т�.

96.6.�Обирає�представни�ів�від�Університет��на�з’їзд�представни�ів�вищих�навчальних�за�ла-

дів��ом�нальної�форми�власності,�зо�рема�для�обрання�члена�Національно�о�а�ентства�із�забез-

печення�я�ості�вищої�освіти.

96.7.�Роз�лядає�за�обґр�нтованим�поданням�На�лядової�або�Вченої�ради�Університет��питан-

ня�про�достро�ове�припинення�повноважень�ре�тора.

96.8.�Затвердж�є�правила�вн�трішньо�о�розпоряд���Університет��і�Коле�тивний�до�овір.

96.9.�Затвердж�є�положення�про�На��ове�товариство�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�мо-

лодих�вчених.

96.10.�По�одж�є�питання�щодо�вил�чення�або�передачі���власність�юридичним�або�фізичним

особам�майна,�що�за�ріплене�за�Університетом�на�праві��осподарсь�о�о�відання,�я�що�інше�не

передбачено�за�онодавством�У�раїни.

96.11.�Роз�лядає�інші�питання�діяльності�Університет�.

97.�Конференція�с�ли�ається�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�.�Засідання�Конференції�с�ли�ає

президія�за�ініціативою�ре�тора,�на�підставі�рішення�Вченої�ради�Університет��або�на�вимо���не

менш�я��третини�деле�атів�Конференції�шляхом�зібрання�підписів.

98.�Засідання�Конференції�є�повноважним,�я�що�в�ньом��бере��часть�не�менше�двох�третин

за�ально�о�с�лад��обраних�деле�атів.�Рішення�Конференції�вважається�прийнятим,�я�що�за�ньо-

�о�про�олос�вало�більше�половини�від�за�ально�о�с�лад��обраних�деле�атів.

ЗБОРИ�ТРУДОВОГО�КОЛЕКТИВУ�НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО�ІНСТИТУТУ�(ФАКУЛЬТЕТУ)

99.�Ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�є

збори�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�),�в�лючаючи�виборних�пред-

ставни�ів�з�числа�осіб,�я�і�навчаються�в�інстит�ті�(фа��льтеті).

100.�Порядо��с�ли�ання�зборів�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��ль-

тет�),�порядо��їх�діяльності,�а�та�ож�за�альна�чисельність�деле�атів�і�порядо��їх�обрання�визна-

чаються�положенням�про�навчально-на��овий�інстит�т�(фа��льтет).

101.�У�зборах�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�повинні�б�ти

представлені�всі��ате�орії�працівни�ів�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�та�виборні

представни�и�з�числа�осіб,�я�і�навчаються���навчально-на��овом��інстит�ті�(фа��льтеті).�При

цьом��не�менш�я��75�відсот�ів�с�лад��деле�атів�зборів�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��о-

во�о�інстит�т��(фа��льтет�)�повинні�становити�на��ові�та�на��ово-педа�о�ічні�працівни�и�на-

вчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�і�не�менш�я��15�відсот�ів —�виборні�представни�и�з

числа�ст�дентів�інстит�т��(фа��льтет�),�я�і�обираються�ст�дентами�шляхом�прямих�таємних�ви-

борів.

102.�Збори�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�с�ли�аються�не

рідше�одно�о�раз��на�рі�.

103.�Збори�тр�дово�о��оле�тив��навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�):

103.1.�Оцінюють�діяльність�дире�тора�(де�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).

103.2.�Затвердж�ють�річний�звіт�про�діяльність�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).

103.3.�Подають�пропозиції�Вченій�раді�Університет��щодо�обрання�на�посад��дире�тора�(де-

�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).

103.4.�Подають�ре�тор��Університет��пропозиції�щодо�від�ли�ання�з�посади�дире�тора�(де-

�ана)�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�)�з�підстав,�передбачених�за�онодавством�У�ра-

їни,�цим�Стат�том,���ладеним�з�ним��онтра�том.

103.5.�Обирають�виборних�представни�ів�до�вченої�ради�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа-

��льтет�).

103.6.�Обирають�виборних�представни�ів�до�Вченої�ради�Університет�.

103.7.�Обирають�деле�атів�до�с�лад��Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет�.

103.8.�Роз�лядають�інші�питання�діяльності�навчально-на��ово�о�інстит�т��(фа��льтет�).

ЗБОРИ�ТРУДОВОГО�КОЛЕКТИВУ�КОЛЕДЖУ

104.�Ор�аном��ромадсь�о�о�самовряд�вання��оледж��є�збори�тр�дово�о��оле�тив���оледж�,

в�лючаючи�виборних�представни�ів�з�числа�осіб,�я�і�навчаються�в��оледжі.

105.�Порядо��с�ли�ання�зборів�тр�дово�о��оле�тив���оледж�,�порядо��їх�діяльності,�а�та�ож

за�альна�чисельність�деле�атів�і�порядо��їх�обрання�визначаються�положенням�про��оледж.

106.�У�зборах�тр�дово�о��оле�тив���оледж��повинні�б�ти�представлені�всі��ате�орії�працівни-

�ів��оледж��та�виборні�представни�и�з�числа�осіб,�я�і�в�ньом��навчаються.�При�цьом��не�менш

я��75�відсот�ів�с�лад��деле�атів�Зборів�тр�дово�о��оле�тив���оледж��повинні�становити�педа-

�о�ічні�працівни�и�і�не�менш�я��15�відсот�ів —�виборні�представни�и�з�числа�ст�дентів��оледж�,

я�і�обираються�ст�дентами�шляхом�прямих�таємних�виборів.

107.�Збори�тр�дово�о��оле�тив���оледж��с�ли�аються�не�рідше�одно�о�раз��на�рі�.

108.�Збори�тр�дово�о��оле�тив���оледж�:

108.1.�Оцінюють�діяльність�дире�тора��оледж�.

108.2.�Затвердж�ють�річний�звіт�про�діяльність��оледж�.

108.3.�Подають�пропозиції�Вченій�раді�Університет��щодо�обрання�на�посад��дире�тора��о-

ледж�.

108.4.�Подають�ре�тор��Університет��пропозиції�щодо�від�ли�ання�з�посади�дире�тора��о-

ледж��з�підстав,�передбачених�за�онодавством�У�раїни,�цим�Стат�том,���ладеним�з�ним��он-

тра�том.

108.5.�Обирають�деле�атів�до�с�лад��Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет�.

108.6.�Роз�лядають�інші�питання�діяльності��оледж�.

СТУДЕНТСЬКЕ�САМОВРЯДУВАННЯ

109.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання,�я�е�діє�в�Університеті�та�йо�о�стр��т�рних�підрозділах,�є

невід’ємною�частиною��ромадсь�о�о�самовряд�вання�Університет�.

110.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання —�це�право�і�можливість�ст�дентів�виріш�вати�питання�на-

вчання�і�поб�т�,�захист��прав�та�інтересів�ст�дентів,�а�та�ож�брати��часть�в��правлінні�Універ-

ситетом.

111.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання�об’єдн�є�всіх�ст�дентів�Університет�.�Всі�ст�денти,�я�і�на-

вчаються�в�Університеті,�мають�рівні�права�та�мож�ть�обиратися�та�б�ти�обраними�в�робочі,�до-

радчі,�виборні�та�інші�ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�відповідно�до�положення�про�ст�-

дентсь�е�самовряд�вання.

112.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання�забезпеч�є�захист�прав�та�інтересів�ст�дентів�та�їх��часть

в��правлінні�Університетом.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання�здійснюється�ст�дентами�безпосе-

редньо�і�через�ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання,�я�і�обираються�шляхом�прямо�о�таєм-

но�о��олос�вання�ст�дентів���поряд��,�встановленом��положенням�про�ст�дентсь�е�самовря-

д�вання.

113.�У�своїй�діяльності�ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання��ер�ються�за�онодавством

У�раїни,�цим�Стат�том�та�положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.

114.�Ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�діють�на�принципах:

114.1.�Добровільності,��оле�іальності,�від�ритості.

114.2.�Виборності�та�звітності�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання.

114.3.�Рівності�права�ст�дентів�на��часть���ст�дентсь�ом��самовряд�ванні.

114.4.�Незалежності�від�вплив��політичних�партій�та�релі�ійних�ор�анізацій.

115.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання�здійснюється�на�рівні�ст�дентсь�ої��р�пи,�фа��льтет�,�ін-

стит�т��(�оледж�),�відділення,���ртожит��,�Університет�.�Ст�дентсь�е�самовряд�вання�може

та�ож�здійснюватися�на�рівні���рс�,�спеціальності.

116.�Ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�мож�ть�мати�різноманітні�форми�(парламент,

сенат,�старостат,�ст�дентсь�ий�ре�торат,�ст�дентсь�і�де�анати,�ст�дентсь�і�ради�тощо).

117.�Представниць�і,�ви�онавчі�та��онтрольно-ревізійні�ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�ван-

ня�обираються�стро�ом�на�один�рі�.�Ст�денти,�обрані�до�с�лад��ор�анів�ст�дентсь�о�о�само-

вряд�вання,�мож�ть�б�ти��с�нені�із�своїх�посад�за�рез�льтатами�за�ально�о�таємно�о��олос�-

вання�ст�дентів.�Для�ініціювання�та�о�о��олос�вання�потрібно�зібрати�підписи�не�менш�я��10

відсот�ів�ст�дентів�Університет�.

118.�Керівни��ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�та�йо�о�заст�пни�и�мож�ть�переб�вати�на�по-

саді�не�більш�я��два�стро�и.

119.�3�припиненням�особою�навчання�в�Університеті�припиняється�її��часть�в�ор�ані�ст�дент-

сь�о�о�самовряд�вання���поряд��,�передбаченом��положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�-

вання.

120.�Ор�ан�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�може�б�ти�зареєстрований�я���ромадсь�а�ор�а-

нізація�відповідно�до�за�онодавства�з��рах�ванням�особливостей,�встановлених�за�онодав-

ством�У�раїни.

121.�Ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання:

121.1.�Бер�ть��часть�в��правлінні�Університетом���поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни,�цим�Стат�том�та�положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.

121.2.�Бер�ть��часть�в�об�оворенні�та�вирішенні�питань��дос�оналення�освітньо�о�процес�,

на��ово-дослідної�роботи,�призначення�стипендій,�ор�анізації�дозвілля,�оздоровлення,�поб�т�

та�харч�вання.

121.3.�Проводять�ор�анізаційні,�просвітниць�і,�на��ові,�спортивні,�оздоровчі�та�інші�заходи.

121.4.�Бер�ть��часть���заходах�(процесах)�щодо�забезпечення�я�ості�вищої�освіти.

121.5.�Захищають�права�та�інтереси�ст�дентів,�я�і�навчаються�в�Університеті.

121.6.�Деле��ють�своїх�представни�ів�до�робочих,��онс�льтативно-дорадчих�ор�анів���по-

ряд��,�передбаченом��положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.

121.7.�Приймають�а�ти,�що�ре�ламент�ють�їх�ор�анізацію�та�діяльність.

121.8.�Бер�ть��часть���вирішенні�питань�забезпечення�належних�поб�тових��мов�проживан-

ня�ст�дентів�����ртожит�ах�та�ор�анізації�харч�вання�ст�дентів.

121.9.�Розпоряджаються��оштами�та�іншим�майном,�що�переб�вають�на�балансі�та�бан�ів-

сь�их�рах�н�ах�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання���поряд��,�передбаченом��за�онодав-

ством�У�раїни.

121.10.�Вносять�пропозиції�щодо�зміст��навчальних�планів�і�про�рам.

121.11.�Вносять�пропозиції�щодо�розвит���матеріальної�бази�Університет�,�зо�рема�з�пи-

тань,�що�стос�ються�поб�т��та�відпочин���ст�дентів.

121.12.�Мають�право�о�олош�вати�а�ції�протест����поряд��,�встановленом��за�онодавством

У�раїни.

121.13.�Ви�он�ють�інші�ф�н�ції,�передбачені�за�онодавством�У�раїни,�цим�Стат�том�та�по-

ложенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.

122.�За�по�одженням�з�відповідним�ор�аном�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�Університет�

приймаються�рішення�про:

122.1.�Відрах�вання�ст�дентів�з�Університет��та�їх�поновлення�на�навчання.

122.2.�Переведення�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті�за�рах�но���оштів�фізичних�(юридич-

них)�осіб,�на�навчання�за��ошти�місцево�о�бюджет�.

122.3.�Призначення�заст�пни�а�дире�тора�(де�ана)�інстит�т��(фа��льтет�),�заст�пни�а�дире�-

тора��оледж�,�проре�тора.

122.4.�Поселення�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті,�����ртожито��і�виселення�їх�із���ртожит-

��.

122.5.�Затвердження�правил�вн�трішньо�о�розпоряд���Університет��в�частині,�що�стос�єть-

ся�осіб,�я�і�навчаються.

122.6.�Діяльність���ртожит�ів�для�проживання�осіб,�я�і�навчаються�в�Університеті.

123.�Вищим�ор�аном�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�є��онференція�ст�дентів,�я�а:

123.1.�Ухвалює�положення�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання�Університет�,�визначає�стр��-

т�р�,�повноваження�та�порядо��проведення�прямих�таємних�виборів�до�представниць�их�та

ви�онавчих�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання,�а�та�ож�порядо��проведення�прямих�та-

ємних�виборів�для�обрання�76�деле�атів�Конференції�тр�дово�о��оле�тив��Університет��з-по-

між�ст�дентів�та�обрання�6�представни�ів�з�числа�ст�дентів�до�с�лад��Вченої�ради�Універси-

тет�.

123.2.�Засл�хов�є�звіти�представниць�их,�ви�онавчих�і��онтрольно-ревізійних�ор�анів�ст�-

дентсь�о�о�самовряд�вання,�дає�їм�відповідн��оцін��.

123.3.�Затвердж�є�процед�р��ви�ористання�майна�та��оштів�ор�анів�ст�дентсь�о�о�само-

вряд�вання,�підтрим�и�ст�дентсь�их�ініціатив�на��он��рсних�засадах.

123.4.�Затвердж�є�річний��ошторис�витрат�(бюджет)�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�ван-

ня,�вносить�до�ньо�о�зміни�та�доповнення,�засл�хов�є�звіт�про�йо�о�ви�онання.

123.5.�Обирає��онтрольно-ревізійн���омісію�з�числа�ст�дентів�для�здійснення�поточно�о��он-

тролю�за�станом�ви�ористання�майна�та�ви�онання�бюджет��ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовря-

д�вання.

123.6.�Обирає�представни�ів�з�числа�ст�дентів�Університет��на�з’їзд�представни�ів�ор�анів

ст�дентсь�о�о�самовряд�вання,�зо�рема�для�обрання�членів�Національно�о�а�ентства�із�за-

безпечення�я�ості�вищої�освіти.

123.7.�Здійснює�інші�повноваження,�передбачені�положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�-

вання.

124.�Адміністрація�Університет��не�має�права�втр�чатися�в�діяльність�ор�анів�ст�дентсь�о�о

самовряд�вання.
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125.�Ре�тор�Університет��забезпеч�є�належні��мови�для�діяльності�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�(на-

дає�приміщення,�меблі,�ор�техні��,�забезпеч�є�телефонним�зв’яз�ом,�постійним�дост�пом�до�Інтернет�,�відводить

місця�для�встановлення�інформаційних�стендів�тощо),�про�що���ладається�відповідна���ода.

126.�Фінансовою�основою�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�є:

126.1.�Кошти,�визначені�Вченою�радою�Університет��в�розмірі�не�менш�я��0,5�відсот�а�власних�надходжень,�от-

риманих�Університетом�від�основної�діяльності.

126.2.�Членсь�і�внес�и�ст�дентів,�розмір�я�их�встановлюється�Конференцією�ст�дентів.�Розмір�місячно�о�член-

сь�о�о�внес���однієї�особи�не�може�перевищ�вати�1�відсот�а�прожит�ово�о�мінім�м�,�встановлено�о�за�онодав-

ством�У�раїни.

127.�Кошти�ор�анів�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�спрямов�ються�на�ви�онання�їхніх�завдань�і�здійснення�пов-

новажень�відповідно�до�затверджених�ними��ошторисів.

128.�Ор�ани�ст�дентсь�о�о�самовряд�вання�п�блічно�звіт�ють�про�ви�ористання��оштів�та�ви�онання��оштори-

сів�не�рідше�одно�о�раз��на�рі����поряд��,�передбаченом��положенням�про�ст�дентсь�е�самовряд�вання.

НАУКОВЕ�ТОВАРИСТВО�СТУДЕНТІВ,�АСПІРАНТІВ,�ДОКТОРАНТІВ�І�МОЛОДИХ�ВЧЕНИХ

129.�На��ове�товариство�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених�(далі —�На��ове�товариство)�є�час-

тиною�системи��ромадсь�о�о�самовряд�вання�Університет�.

130.�У�роботі�На��ово�о�товариства�бер�ть��часть�особи�ві�ом�до�35�ро�ів�(для�до�торантів —�40�ро�ів),�я�і�на-

вчаються�або�працюють���вищом��навчальном��за�ладі.

131.�На��ове�товариство�забезпеч�є�захист�прав�та�інтересів�осіб,�я�і�навчаються�або�працюють�в�Університе-

ті,�зо�рема�щодо�питань�на��ової�діяльності,�підтрим�и�на��оємних�ідей,�інновацій�та�обмін��знаннями.

132.�У�своїй�діяльності�На��ове�товариство��ер�ється�за�онодавством�У�раїни,�цим�Стат�том�та�положенням

про�На��ове�товариство�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених.

133.�На��ове�товариство�діє�на�принципах:

133.1.�Свободи�на��ової�творчості.

133.2.�Добровільності,��оле�іальності,�від�ритості.

133.3.�Рівності�права�осіб,�я�і�навчаються,�на��часть���діяльності�На��ово�о�товариства�ст�дентів,�аспірантів,

до�торантів�і�молодих�вчених.

134.�На��ове�товариство�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених:

134.1.�Приймає�а�ти,�що�ре�ламент�ють�йо�о�ор�анізацію�та�діяльність.

134.2.�Проводить�ор�анізаційні,�на��ові�та�освітні�заходи.

134.3.�Поп�ляриз�є�на��ов��діяльність�серед�ст�дентсь�ої�молоді,�сприяє�зал�ченню�осіб,�я�і�навчаються,�до�на-

��ової�роботи�та�інноваційної�діяльності.

134.4.�Представляє�інтереси�ст�дентів,�аспірантів,�до�торантів�і�молодих�вчених�перед�адміністрацією�Універ-

ситет��та�іншими�ор�анізаціями�з�питань�на��ової�роботи�та�розвит���а�адемічної��ар’єри.

134.5.�Обирає�виборних�представни�ів�(представни�а)�з�числа�аспірантів,�до�торантів�до�с�лад��Вченої�ради

Університет�.

134.6.�Сприяє�підвищенню�я�ості�на��ових�досліджень.

134.7.�Сприяє�обмін��інформацією�між�молодими�вченими�та�дослідни�ами.

134.8.�Сприяє�розвит���міжв�зівсь�о�о�та�міжнародно�о�співробітництва.

134.9.�Взаємодіє�з�Національною�а�адемією�на���У�раїни�та�національними��ал�зевими�а�адеміями�на��,�на��о-

вими�та�на��ово-дослідними��становами.

За�інчення	
	наст
пном
	номері

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ïîâ³äîìëÿº ïðî ïðîäàæ íà àóêö³îí³ îá'ºêòà
ïðèâàòèçàö³¿ — íåæèëîãî áóäèíêó ïëîùåþ 32,80 êâ.ì íà âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 37-À, ë³ò."Á"
Íàçâà îá'ºêòà: íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 32,80 êâ.ì.
Àäðåñà: ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 37-À, ë³ò. "Á".
Áàëàíñîóòðèìóâà÷: Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî "Êè¿âïàñòðàíñ".
Â³äîìîñò³ ïðî îá'ºêò ïðèâàòèçàö³¿:
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà áåç ÏÄÂ — 418 300 (÷îòèðèñòà â³ñ³ìíàäöÿòü òèñÿ÷ òðèñòà) ãðèâåíü.
ÏÄÂ — 83 660 (â³ñ³ìäåñÿò òðè òèñÿ÷³ ø³ñòñîò ø³ñòäåñÿò) ãðèâåíü.
Ïî÷àòêîâà ö³íà îá'ºêòà ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 501 960 (ï'ÿòñîò îäíà òèñÿ÷à äåâ'ÿòñîò ø³ñòäå-

ñÿò) ãðèâåíü.
Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ 10 % ïî÷àòêîâî¿ ö³íè ç óðàõóâàííÿì ÏÄÂ — 50 196 (ï'ÿòäåñÿò

òèñÿ÷ ñòî äåâ'ÿíîñòî ø³ñòü) ãðèâåíü.

ÓÌÎÂÈ ÏÐÎÄÀÆÓ:
1. Óòðèìàííÿ îá'ºêòà òà ïðèëåãëî¿ òåðèòîð³¿ â íàëåæíîìó ñàí³òàðíî-òåõí³÷íîìó ñòàí³.

2. Ïèòàííÿ çåìëåêîðèñòóâàííÿ âèð³øóºòüñÿ íîâèì âëàñíèêîì ñàìîñò³éíî â óñòàíîâëåíîìó
çàêîíîì ïîðÿäêó.

3. Âñ³ âèòðàòè, ïîâ'ÿçàí³ ç óêëàäàííÿì äîãîâîðó êóï³âë³ — ïðîäàæó îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, éîãî
íîòàð³àëüíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà ðåºñòðàö³ºþ ïðàâà âëàñíîñò³ íà îá'ºêò, áåðå íà ñåáå ïîêóïåöü.

4. Ïåðåìîæöþ àóêö³îíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó ñïëàòèòè
íà êîðèñòü Óí³âåðñàëüíî¿ òîâàðíî¿ á³ðæ³ "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè" á³ðæîâèé çá³ð ó ðîçì³ð³, ùî íå
ïåðåâèùóº 5 % ö³íè ïðîäàæó îá'ºêòà, ÿêèé âñòàíîâëþºòüñÿ á³ðæåþ.

5. Àóêö³îí áóäå ïðîâåäåíî 13 ëèñòîïàäà 2015 ðîêó.

Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13, Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà
"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè". Ïî÷àòîê î 10.00.

6. Çàÿâè íà ó÷àñòü â àóêö³îí³ ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", â ïîíåä³ëîê — ÷åòâåð ç 9.00 äî 18.00, â
ï'ÿòíèöþ òà ïåðåäñâÿòêîâ³ äí³ — ç 9.00 äî 17.00, îá³äíÿ ïåðåðâà ç 13.00 äî 14.00. Ê³íöåâèé òåð-
ì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ — òðè äí³ äî äàòè ïðîâåäåííÿ àóêö³îíó.

7. Ðåºñòðàö³éíèé âíåñîê â ñóì³ 17 (ñ³ìíàäöÿòü) ãðèâåíü, áåç ÏÄÂ, ñïëà÷óºòüñÿ íà ðàõóíîê
¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä
áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðèìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³
ðåñóðñè".

8. Ãðîøîâ³ êîøòè â ðîçì³ð³ — 50 196 ãðèâåíü, ùî ñòàíîâëÿòü 10 â³äñîòê³â ïî÷àòêîâî¿ ö³íè
îá'ºêòà ïðèâàòèçàö³¿, âíîñÿòüñÿ íà ðàõóíîê ¹ 26006301017344 ó â³ää³ëåíí³ "Êðåäèòíîãî
Öåíòðà "Ãîëîñ³ºâî" ÏÀÒ ÂÒÁ Áàíê ó ì. Êèºâ³, êîä áàíêó: 321767, êîä ªÄÐÏÎÓ: 32710756, îòðè-
ìóâà÷: Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè".

9. Ïëàò³æí³ çàñîáè: äëÿ ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á — ãðîøîâ³ êîøòè.

10.Îçíàéîìèòèñÿ ç îá'ºêòîì ìîæíà â ðîáî÷³ äí³ çà àäðåñîþ: ì.Êè¿â,âóë.Ãåðî¿â Äí³ïðà,37-À,ë³ò."Á".

11. Îäåðæàòè äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 04060, ì. Êè¿â, âóë. Îëüæè÷à, 13,
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà "Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè", òåë. (044) 440-04-64, (044) 440-04-93,
òåë./ôàêñ (044) 440-05-12.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ

ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë" çàÿâëÿº ïðî íàì³ðè ðåêîíñòðóêö³¿ Äí³ïðîâñüêî¿ âîäî-

ïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿ ç âèðîáíèöòâîì êîàãóëÿíòó. Îá'ºêò ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ:

ì. Êè¿â, âóë. Äí³ïðîâñüêà, 1-à (Îáîëîíñüêèé ðàéîí).

Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî áóä³âíèöòâî öåõó ç âèðîáíèöòâà êîàãóëÿíòó (ñóëüôàòó

àìîí³þ â ð³äêîìó âèãëÿä³) ïîòóæí³ñòþ 20 òèñ. ò íà ð³ê.

Ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íà íåîáõ³äí³ñòü ïëàíîâàíî¿ ä³ÿëüíîñò³ — çàáåçïå÷åííÿ

áåçïåðåðâíîãî òà íàä³éíîãî ïðîöåñó ï³äãîòîâêè ïèòíî¿ âîäè ç âèðîáíèöòâîì

êîàãóëÿíòó íà òåðèòîð³¿ Äí³ïðîâñüêî¿ âîäîïðîâ³äíî¿ ñòàíö³¿.

Ïðîåêòíà ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþºòüñÿ â ìåæàõ ³ñíóþ÷îãî çåìåëüíîãî â³äâåäåí-

íÿ, ïîòðåáà â ðåñóðñàõ: ã³äðîêñèä àëþì³í³þ — 4,6 òèñ. ò/ð³ê, ñ³ð÷àíà êèñëîòà —

8,3 òèñ. ò/ð³ê, åëåêòðîåíåðã³ÿ — 292 òèñ.êÂò/ð³ê, âîäà — 10,64 òèñ.êóá.ì/ð³ê,

ê³ëüê³ñòü ïðàöþþ÷èõ — 11 îñ³á.

Íåãàòèâí³ âïëèâè íà íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå â³äñóòí³. Â³äõîäè âèðîáíèöòâà:

IV êëàñó— âèâîçÿòüñÿ íà ïîë³ãîí ÒÏÂ, III êëàñó— íà ñïåö. ï³äïðèºìñòâà ç ïåðåðîá-

êè âòîðèííèõ ðåñóðñ³â.

Â³äãóêè òà ïðîïîçèö³¿ íàäñèëàòè çà àäðåñîþ: 01015, ì. Êè¿â, âóë. Ëåéïöèçüêà,

1-À, ÏÀÒ "ÀÊ "Êè¿ââîäîêàíàë". ×àñ ðîáîòè: 8.00-17.00, òåë. +38(044) 200-73-02.

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß
Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ ì. Êèºâà ïðî ï³äñóìêè ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó ¹ 115-ÏÐ ç â³äáîðó

ñóá'ºêò³â îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿê³ áóäóòü çàëó÷åí³ äî ïðîâåäåííÿ íåçàëåæíî¿ îö³íêè îá’ºêò³â, ùî íàëåæàòü
òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³ ì. Êèºâà, ç ìåòîþ ¿õ ïðèâàòèçàö³¿

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêò, ùî íàëåæèòü äî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà. Îðåíäîäàâåöü — Ñâÿòîøèíñüêà

ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — êîìóíàëüíå

ï³äïðèºìñòâî "Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Ñâÿòîøèíñüêîãî

ðàéîíó ì. Êèºâà" (âóë. Ñèìèðåíêà, 17, òåë. 454-01-64). Õàðàêòåðèñòèêà îá'ºêòà

îðåíäè: âóë. Ëüâ³âñüêà, 14, ² ïîâåðõ, çàãàëüíà ïëîùà 144,10 êâ. ì. Âàðò³ñòü —

1156406,60 ãðí. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè (áåç ÏÄÂ) — 9636,72 ãðí.

Çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêòà

ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ä³º íà îñíîâ³ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ ³ ïðîâîäèòü ãîñïîäàðñüêó

ä³ÿëüí³ñòü ç ìåäè÷íî¿ ïðàêòèêè ( 82,2 êâ. ì — ñòîìàòîëîã³÷íà ïðàêòèêà; 61,9 êâ. ì —

äåðìàòîëîã³÷íà ïðàêòèêà). Çàïðîïîíîâàíèé çàÿâíèêîì ñòðîê îðåíäè — 2 ðîêè

364 äí³. Çàÿâè ïðî íàì³ð îðåíäè ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ,

ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 97, ê³ì. 308,

òåë. äëÿ äîâ³äîê 450-07-15.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿

ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Â.Ëèïê³âñüêîãî, 23, çàãàëüíîþ ïëîùåþ

63,4 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — äëÿ íàäàííÿ ïîáóòîâèõ ïîñëóã íàñåëåí-
íþ, â ò. ÷. ïåðóêàðåíü. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿ ïëàòè ñòàíîâèòü 3103,33 ãðí (áåç ÏÄÂ).

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá'ºêòè, ùî íàëåæàòü äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà ïåðåäàí³ äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Ñîëîì'ÿíñüêî¿

ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
ÎÐÅÍÄÎÄÀÂÅÖÜ — ÑÎËÎÌ'ßÍÑÜÊÀ ÐÀÉÎÍÍÀ Â Ì²ÑÒ² ÊÈªÂ² ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß

- íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, ðîçòàøîâàíå çà àäðåñîþ: âóë. Ìàðòèðîñÿíà, 2/6, çàãàëüíîþ ïëîùåþ
55,0 êâ.ì, çàïðîïîíîâàíà çàÿâíèêîì ìåòà âèêîðèñòàííÿ — ðîçì³ùåííÿ ñóá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî
çä³éñíþþòü ïîáóòîâå îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ, â òîìó ÷èñë³ ïåðóêàðåíü. Ðîçì³ð ì³ñÿ÷íî¿ îðåíäíî¿
ïëàòè ñòàíîâèòü 1955,42 ãðí.

Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà çà àäðåñîþ: 03020, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41,
Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë ç ïèòàíü ìàéíà êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³, ê³ìí. ¹¹ 352, 359, òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 207-09-31, 207-09-34.

Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ ïóáë³êàö³¿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî
îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 03020, ïðîñï. Ïîâ³òðîôëîòñüêèé, 41, Ñîëîì'ÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³
Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ.

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëè çàÿâè:
- Íåæèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ, çàãàëüíîþ ïëîùåþ 119,36 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàí³ íà 1, 2 ïîâåðõàõ ÄÍÇ

¹ 147 íà âóë. Îë³éíèêà, 6, ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ä³ÿëüíîñò³ (³íøå âèêîðèñòàííÿ íåðóõîìîãî
ìàéíà), òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 15 % â³ä âàðòîñò³ îá'ºêòà îðåíäè.
Âàðò³ñòü îá'ºêòà îðåíäè — 1930 650,00 ãðè. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü (ïîãîäèííà îðåíäà) ñòàíîâèòü
23 940,06 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Áàëàíñîóòðèìóâà÷ — Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðà-
ö³¿ (Õàðê³âñüêå øîñå, 168-Ê). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó — 10 ðîáî÷èõ
äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î. Êîøè-
öÿ, 11, êàá. 114 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåë.: 564-98-42, 564-92-01.

Çà çì³ñò ðåêëàìíèõ îãîëîøåíü â³äïîâ³äàº ðåêëàìîäàâåöü. Ðåêëàìà äðóêóºòüñÿ ìîâîþ îðèã³íàëó

¹
ï/ï

Àäðåñà îá'ºêòà
Ñóá'ºêò îö³íî÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ -

ïåðåìîæåöü êîíêóðñó

1 Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 109,9 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Òóïîëºâà Àêàäåì³êà, 13, ë³ò. "Â"
ÒÎÂ "Åêñïåðòíî-êîíñàëòèíãî-

âèé ñîþç"

2 Íåæèëà áóä³âëÿ ïëîùåþ 194,0 êâ.ì — Êè¿â, âóë. ×îðíîáèëüñüêà, 8, ë³ò. "À"
ÒÎÂ "Êîíñàëòèíãîâèé öåíòð

"ÌÀÐÊÎÍ"

3 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 56,5 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Àðñåíàëüíà, 1, ë³ò. "À"
ÒÎÂ "Êîíñàëòèíãîâèé öåíòð

"ÌÀÐÊÎÍ"

4 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 263,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Àíòîíîâè÷à, 3, ë³ò. "Á" ÔÎÏ Ëàâðèíåíêî Í.Î.

5 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 336,2 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Òè÷èíè Ïàâëà, 15, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

6 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43,2 êâ.ì — ì.Êè¿â, âóë. Ëóìóìáè Ïàòð³ñà, 19 ÔÎÏ Í³ê³ò³í Ä.Â.

7
Íåæèë³ áóä³âë³ ïëîùåþ 1735,3 êâ.ì â ë³ò. "Â", ïëîùåþ 12,1 êâ.ì ë³ò. "Ã"— ì.Êè¿â, âóë.

Òåøåáàºâà, 60-À
ÔÎÏ Í³ê³ò³í Ä.Â.

8
Íåæèë³ áóä³âë³ ïëîùåþ 13,2 êâ.ì â ë³ò. "À", ïëîùåþ 18,8 êâ.ì â ë³ò. "Á",

ïëîùåþ 21,3 êâ.ì â ë³ò. "Â", ïëîùåþ 315,2 êâ.ì â ë³ò. "Ä",
ïëîùåþ 349,7 êâ.ì â ë³ò. "Å"— ì. Êè¿â, âóë. Ñàðàòîâñüêà, 22

ÔÎÏ Í³ê³ò³í Ä.Â.

9 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 65,0 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 9, ë³ò. "Á" ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

10 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 301,0 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Êîëüöîâà, 1À, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

11 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 74,8 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ìàëà Æèòîìèðñüêà, 15, ë³ò. "À" ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

12 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 759,2 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Ïåðîâà, 8 ÒÎÂ "ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ"

13
Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 15,0 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî Âîëîäèìèðà, 15,

ë³ò. "À"
ÒÎÂ "ÓÊÐÁ²ÇÍÅÑ ÊÀÏ²ÒÀË"

14 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 166,8 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Ïåðåìîãè, 35, ë³ò. "È"
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

15 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,4 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 67, ë³ò. "À" ÒÎÂ "Ñàìñîí"

16 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,9 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. Íàóêè, 4, ë³ò. "À" ÒÎÂ "Ñàìñîí"

17 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 87,9 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò. "À"
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

18 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 99,4 êâ.ì — Êè¿â, ïðîñï. 40-ð³÷÷ÿ Æîâòíÿ, 84, ë³ò. "À"
Óí³âåðñàëüíà òîâàðíà á³ðæà

"Íàö³îíàëüí³ ðåñóðñè"

19 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 52,7 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Âåðõí³é Âàë, 42, ë³ò. "À" Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

20 Íåæèëèé áóäèíîê ïëîùåþ 56,8 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ñòåöåíêà, 10, ë³ò. "Á" ÒÎÂ "ÁÞÐÎ ÎÖ²ÍÎÊ"

21 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 81,1 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ñîëîì'ÿíñüêà, 39 ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

22 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 63,8 êâ.ì — Êè¿â, áóëüâ. Ëåïñå ²âàíà, 87, ë³ò. "À" ÒÎÂ "ÒÐÈÁÜÞÒ-ÊÎÍÑÀËÒÈÍÃ"

23 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 18,9 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ôðàíêà ²âàíà, 25/40, ë³ò. "À" ÏÏ "Þðåîë"

24 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 24,3 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ôðàíêà ²âàíà, 27/31, ë³ò. "À" Óêðà¿íñüêà óí³âåðñàëüíà á³ðæà

25 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 185,1 êâ.ì — ì. Êè¿â, âóë. Ì.Äîíöÿ, 25/89 ÔÎÏ Ãèðà Ì.Ñ.

26 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 112,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 53, ë³ò. "À" ÔÎÏ Ëàâðèíåíêî Í.Î.

27 Íåæèë³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 176,6 êâ.ì — Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â Äí³ïðà, 53, ë³ò. "À" ÔÎÏ Ëàâðèíåíêî Í.Î.
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Çàñíîâíèê — Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô²Ë²ÏÏÎÂ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó.
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó.
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620

01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á

Òåëåôîí äëÿ äîâ³äîê 234-27-59, ôàêñ 235-01-93

Òåëåôîíè ðåêëàìíîãî â³ää³ëó: 234-21-84, 234-27-39, ôàêñ 235-61-48

Òåëåôîí â³ää³ëó ðîçïîâñþäæåííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua E-mail: info@kreschatic.kiev.ua 

Ðåäàêö³ÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå

çá³ãàþòüñÿ ç ïîçèö³ºþ ðåäàêö³¿. Ïðè ïåðåäðóêó ïîñèëàííÿ íà “Õðåùàòèê” îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ.

Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì        òà ï³ä ðóáðèêîþ “Êîíôë³êò” äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìè.

Íàá³ð, âåðñòêà òà êîëüîðîïîä³ë: êîìï’þòåðíèé öåíòð ãàçåòè “Õðåùàòèê”.

Â³ääðóêîâàíî: “ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô”, ì. Êè¿â, âóë. Ìàðêî Âîâ÷îê, 12/14.

Internet: www.kreschatic.kiev.ua 
E-mail: info@kreschatic.kiev.ua

ÙÎÄÅÍÍÎÃÎ ÂÈÏÓÑÊÓ
(ÂÒ, ÑÐ, ÏÒ) 61308

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÈÉ ²ÍÄÅÊÑ

ùîäåííà ì³ñüêà ãàçåòà âèõîäèòü ó â³âòîðîê, ñåðåäó òà ï’ÿòíèöþ

Çàãàëüíèé íàêëàä 131855. Çàìîâëåííÿ 44062

23 æîâòíÿ 2015 ð.
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ÍÀÁÀÇ² ã³ìíàç³¿ «Ì³ëåí³óì» ¹ 318
â³äáóëàñÿ â³äêðèòà ïåðø³ñòü ÄÞÑØ
¹ 5 «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» ç õóäîæ-
íüî¿ ã³ìíàñòèêè. Çîêðåìà, êð³ì
þíèõ êèÿíîê, ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü
âïðàâëÿòèñÿ ç³ ñòð³÷êàìè, áóëàâà-
ìè, ì’ÿ÷àìè, îáðó÷àìè ïðîäåìîí-
ñòðóâàëè 110 þíèõ ñïîðòñìåíîê ³ç
×åðêàñ, ×åðí³ãîâà, Á³ëî¿ Öåðêâè,
Ìàêàðîâà òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè.
Íàéìîëîäøèì ó÷àñíèöÿì âèïîâ-
íèëîñÿ 7 ðîê³â.

Çà ñëîâàìè ñòàðøîãî òðåíåðà äè-
òÿ÷î¿ ñïîðòèâíî¿ øêîëè ¹ 5 Íàòà-
ë³¿ Îñòðîâñüêî¿,òóðí³ð îá’ºäíàâ þíèõ
³ â³äîìèõ ñïîðòñìåí³â. Ïðèêëàäîì
äëÿ ìîëîä³ º âèõîâàíêà, ïðîâ³äíà
ã³ìíàñòêà øêîëè, ó÷àñíèöÿ Îë³ì-
ï³éñüêèõ ³ãîð â Ëîíäîí³,áðîíçîâèé
ïðèçåð ×åìï³îíàòó ñâ³òó, ñð³áíèé

ïðèçåð Âñåñâ³òíüî¿ óí³âåðñ³àäè â
ãðóïîâèõ âïðàâàõ,÷ëåí Íàö³îíàëü-
íî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Âàëåð³ÿ Ãóäèì.
Ñâîãî ÷àñó ïåðø³ êðîêè â õóäîæí³é
ã³ìíàñòèö³ âîíà ðîáèëà â ñò³íàõ
ÄÞÑØ ¹ 5, à íèí³ òðåíóºòüñÿ ï³ä
êåð³âíèöòâîì çàñëóæåíèõ òðåíåð³â
Óêðà¿íè Àëüá³íè Ìèêîëà¿âíè òà ²ðè-
íè ²âàí³âíè Äåðþã³íèõ.

Ì³ñÿöüòîìó íà ñâ³òîâ³é ïåðøî-
ñò³ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿêà çà-
âåðøèëàñÿ â í³ìåöüêîìó Øòóòãàð-
ò³, óêðà¿íñüêà çá³ðíà ó ñêëàä³ Îëå-
íè Äìèòðàø, ªâãåí¿¿ Ãîìîí, Îëåê-
ñàíäðè Ãð³äàñîâî¿,Âàëåð³¿ Ãóäèì òà
Àíàñòàñ³¿ Âîçíÿê ó ãðóïîâèõ âïðà-
âàõ, ïîñ³âøè 9 ì³ñöå ó áàãàòîáîð-
ñòâ³,ïîïîâíèëà ñêàðáíè÷êó çá³ðíî¿
÷îòèðìà íàãîðîäàìè òà çàáåçïå÷è-
ëà ñîá³ äâ³ ïóò³âêè íà Îë³ìï³éñüê³

³ãðè â Ð³î-äå-Æàíåéðî.ÏðåçèäåíòÍà-
ö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè Ñåðã³é Áóáêà ïðèâ³òàâ
óêðà¿íñüêèõ ä³â÷àòòà òðåíåðñüêèé
ñêëàä çá³ðíî¿ ç ïðåêðàñíèìè çäî-
áóòêàìè,ïîáàæàâøè ïðîäóêòèâíî¿
ï³äãîòîâêè äî íàéãîëîâí³øîãî ñòàð-
òó ÷îòèðèð³÷÷ÿ,âïåâíåíîñò³ â ñâî¿õ
ñèëàõ òà íåñê³í÷åííîãî òâîð÷îãî
íàòõíåííÿ.Íåçâàæàþ÷è íà ïîñò³é-
í³ ñêëàäí³ òðåíóâàííÿ, Âàëåð³ÿ Ãó-
äèì çíàéøëà ìîæëèâ³ñòü ïðè¿õàòè
é ïðèâ³òàòè ó÷àñíèê³â çìàãàíü.

Ðîçïî÷àâøèñü ³ç ïîêàçîâèõ âè-
ñòóï³â ó ðàìêàõ óðî÷èñòîãî â³äêðèò-
òÿ, òóðí³ð ñòàâ ìàéäàí÷èêîì äëÿ
ðîçêðèòòÿ òàëàíò³â éîãî ó÷àñíèöü.
Âèñòóïè íà êèëèì³ äèíàì³÷íî çì³-
íþâàëè îäèí îäíèé,àòìîñôåðó çà-
õîäó ñòâîðþâàëî ùèðå ïðàãíåííÿ
ä³â÷àò ïîêàçàòè øèðîê³é ïóáë³ö³,
÷îãî âîíè íàâ÷èëèñÿ, çàéìàþ÷èñü
ó çàëàõ ³ç òðåíåðàìè. Ãîëîâíèì îð-
ãàí³çàòîðîì ïðîâåäåííÿ òóðí³ðó ç
õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè âèñòóïèëà
äèòÿ÷î-þíàöüêà ñïîðòèâíà øêîëà
¹ 5 íà ÷îë³ ç äèðåêòîðîì Íàòàë³ºþ

ßðîâîþ.Äî ðå÷³,â ÄÞÑØ ¹ 5 º â³ä-
ä³ëåííÿ íå ëèøå õóäîæíüî¿ ã³ìíàñ-
òèêè, à é ôåõòóâàííÿ, áàñêåòáîëó,
âîëåéáîëó,ñòð³ëüáè ³ òà¿ëàíäñüêîãî
áîêñó.

Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà — öå íå ëè-
øå êðàñà òà ãðàö³ÿ, à é êîëîñàëüíà
ñèëà âîë³, ïðàöåçäàòí³ñòü ³ áîðîòü-
áà çà ïåðø³ñòü. Îòæå, ïåðåìîæöÿ-
ìè â³äêðèòî¿ ïåðøîñò³ ñåðåä ìàéñ-
òð³â ñïîðòó ñòàëà Êàòåðèíà Ëèïîâà,
à ñåðåä êàíäèäàò³â ó ìàéñòðè ñïîð-
òó — ªëèçàâåòà Ëîïàò³íà òà Êàòà-
ð³íà Áîáàí — âèõîâàíêè òðåíåðà
Íàòàë³¿ Îñòðîâñüêî¿ ç³ ñòîëè÷íî¿
ÄÞÑØ ¹ 5. 2 ³ 3 ì³ñöÿ ïîñ³ëè ã³ì-

íàñòêè ç ì³ñòà Êèºâà òà ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè. Ä³â÷àòà ðîçïîâ³ëè, ùî âî-
íè òðåíóþòüñÿ ïî 6 äí³â íà òèæ-
äåíü, ³ ÿê ðåçóëüòàòè íàïîëåãëèâî¿
ðîáîòè — íàãîðîäè íà çìàãàííÿõ
ð³çíîãî ð³âíÿ.

«Ñâÿòî ñïîðòó â³äáóëîñÿ íà âè-
ñîêîìó ð³âí³ çàâäÿêè ï³äòðèìö³
Ñîëîì’ÿíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñ-
òðàö³¿, ÿêà ç ðîêó â ð³ê äîïîìàãàº
íàì ó ïðîâåäåíí³ âæå òðàäèö³é-
íèõ â³äêðèòèõ ïåðøîñòåé «Â³ðà,
Íàä³ÿ, Ëþáîâ» ç õóäîæíüî¿ ã³ì-
íàñòèêè,— ðîçïîâ³ëà «Õðåùàòè-
êó» ñòàðøèé òðåíåð ÄÞÑØ ¹ 5
Íàòàë³ÿ Îñòðîâñüêà �
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Õóäîæíÿ ã³ìíàñòèêà — öå ñïðàâæíÿ ïåðëèíà ñåðåä ³íøèõ âè-

ä³â ñïîðòó. Ñàìå öÿ ñåêö³ÿ ÄÞÑØ ¹ 5 Ñîëîì’ÿíñüêîãî ðàéî-

íó Êèºâà ñüîãîäí³ º îäí³ºþ ç êðàùèõ ó ñòîëèö³. ² öå ùå ðàç

äîâåëè ¿¿ âèõîâàíêè íà òóðí³ð³ ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè, ÿêèé

äíÿìè â³äáóâñÿ â ñòîëèö³.

ßðîñëàâ ßÍÅÂÑÜÊÈÉ | ñïåö³àëüíî äëÿ «Õðåùàòèêà»

Çìàãàëèñÿ 
þí³ ãðàö³¿
�Ó ñòîëèö³ â³äáóëàñÿ â³äêðèòà ïåðø³ñòü

ÄÞÑØ ¹ 5 «Â³ðà, Íàä³ÿ, Ëþáîâ» 
ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè

Â î÷³êóâàíí³ ïàðàäó íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â

Âàëåð³ÿ Ãðèøêîâà 

Äàð’ÿ Õðèïëèâåöü ªëèçàâåòà Ëîïàò³íà Ìàð³ÿ Êîëîäÿæíà
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