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1.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства
України, Статуту Полтавської державної аграрної академії і є документом,
що регламентує діяльність Лохвицького механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії (далі - Коледж), який є вищим
навчальним закладом першого рівня акредитації та здійснює підготовку
фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста.
Коледж заснований на державній формі власності, є відокремленим
структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії (далі Академія) та відноситься до сфери управління Міністерства освіти і науки
України і працює на засадах неприбутковості.
1.2. Лохвицький механіко-технологічний коледж Полтавської
державної
аграрної
академії
є
правонаступником
Лохвицького
технологічного технікуму Полтавської ДАА, який започатковано з метою
підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
у харчовій та переробній галузях агропромислового комплексу.
Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної
академії заснований в 1931 р. за розпорядженням Наркомпостачу СРСР від
10 липня 1931 року. У переліку технікумів «Союзцукру» на 10 липня 1931 р.
значиться «Сталінський хіміко-механічний технікум, готує хіміків, механіків,
теплотехніків». Назва коледжу на час створення – Сталінський хімікомеханічний технікум.
До 1941 року технікум готував спеціалістів цукрової галузі харчової
промисловості: техніків-механіків, теплотехніків і техніків-хіміків.
З 1944 року в технікумі розпочалася підготовка кадрів середньої ланки
і для спиртової галузі, перший випуск відбувся в 1947 р.
В 1961 році технікум перейменовано в Лохвицький технікум харчової
промисловості.
З 1966 року відкривається і заочне відділення, на якому навчається
працююча молодь за спеціальностями технік-технолог бродильних
виробництв і технік-механік харчових виробництв.
З 1982 року за спеціальністю «Бродильне виробництво і виноробство»
відкривається спеціалізація «Виробництво пива і безалкогольних напоїв».
Наказом Мінсільгосппроду від 17.06.1997р. №190 Лохвицький
технікум харчової промисловості реорганізований і стає Лохвицькою філією
Полтавського технікуму харчових технологій.
З 1998 р. в технікумі відкрито підготовку молодших спеціалістів за
спеціальністю «Зберігання і переробка зерна».
Наказом Міністерства аграрної політики України від 18.06.2004 р.
№ 231 навчальний заклад був реорганізований у Лохвицький технологічний
технікум і був включений в структуру Полтавської державної аграрної
академії.
В 2011 р. технікум отримав ліцензію на підготовку молодших
спеціалістів за спеціальністю «Виробництво хліба, кондитерських,

макаронних виробів і харчових концентратів».
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2015 р. №
87-р «Про передачу цілісних майнових комплексів навчальних закладів та
державних установ до сфери Міністерства освіти і науки України» Коледж
передано зі сфери управління Міністерства аграрної політики та
продовольства України до Міністерства освіти і науки України.
1.3. Повна офіційне найменування Коледжу: Лохвицький механікотехнологічний коледж Полтавської державної аграрної академії.
Скорочена назва Коледжу, що може застосовуватися в текстах
документів.
- Лохвицький механіко-технологічний коледж ПДАА, ЛМТК ПДАА
Повне офіційне найменування Коледжу іноземними мовами:
- англійською - Lohvitskiy mechano-technologiczny College and Law
Poltava State Agrarian Academy;
- російською – Лохвицкий механико-технологический колледж
Полтавской государственной аграрной академии.
Місцезнаходження Лохвицького механіко-технологічного коледжу
ПДАА:
37240, вул. Матросова, 39, м. Заводське, Лохвицький район, Полтавська
область.
Телефони: директор (05356) 3-54-45, бухгалтерія (05356) 3-54-48, факс
(05356) 3-54-46.
Електронна пошта (e-mail): lttpdaa@ukr.net; веб-сайт: ttpdaa.com.ua.
1.4. Коледж є структурним підрозділом Академії та має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України, назвою Міністерства освіти і науки України та своїм
найменуванням, штампи та бланки, власну символіку та атрибутику.
Коледж самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах
прав, делегованих Академією.
1.5. Основними напрямами діяльності Коледжу є:
- підготовка кваліфікованих фахівців для харчової та переробної
промисловості згідно із державним замовленням та договірними
зобов'язаннями;
- надання освітніх послуг у сфері вищої освіти згідно з Ліцензіями
Міністерства освіти і науки України;
- надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання ;
- здійснення освітньої діяльності, пов’язаної із одержанням повної
загальної середньої освіти згідно зі свідоцтвом про атестацію;
- проведення профорієнтаційної роботи і підготовка до вступу у вищі
навчальні заклади громадян України ;
- культурно-освітня, методична, фінансово-господарська, виробничокомерційна діяльність;
- надання платних послуг відповідно до Переліку платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та

закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми
власності;
- здійснення міжнародного співробітництва.
1.6. Коледж провадить свою діяльність відповідно до Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про
професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», нормативноправових актів Президента України, Кабінету Міністрів України,
Міністерства освіти і науки України, інших законодавчих і нормативноправових актів, Статуту Академії, наказів (розпоряджень) ректора Академії
та цього Положення.
Втручання органів державної влади та управління у освітню, наукову,
господарську та інші види діяльності Коледжу не допускається, крім
випадків, передбачених законодавством України.
Освітня діяльність в Коледжі провадиться з дотриманням вимог
законодавства про мови.
1.7. Основними завданнями Коледжу є:
- провадження освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами
освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;
кваліфікованого робітника; надання повної загальної середньої освіти;
- забезпечення впровадження ступеневої підготовки фахівців;
- забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі навчальної
та виховної роботи;
- забезпечення виконання умов державного контракту та інших угод на
підготовку фахівців;
- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння
працевлаштуванню випускників;
- інформування абітурієнтів і студентів про ситуацію, що склалася на
ринку зайнятості;
- забезпечення умов для формування соціально зрілої, творчої
особистості, - морально, - психічно і - фізично здорового покоління
громадян, формування у них громадянської позиції;
- виховання осіб, які навчаються у коледжі, у дусі українського
патріотизму і поваги до Конституції України.
1.8. Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України
Коледж здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
молодшого спеціаліста за спеціальностями: 133 Галузеве машинобудування
(за ОПП «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»), 181
Харчові технології (за ОПП «Зберігання і переробка зерна», «Бродильне
виробництво і виноробство», «Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчових концентратів»), а також підготовку до вступу
у вищі навчальні заклади громадян України.
З 2016 року Коледж здійснює підготовку фахівців у сфері вищої освіти
за новим переліком спеціальностей відповідно до Акту узгодження,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 1151 від 06
листопада 2015 року, ліцензія серія АЕ № 636408 від 18.05.2015 року.

Із врахуванням потреб народного господарства та попиту на професії
Коледж за погодженням з Академією може відкривати нові спеціальності,
готувати фахівців за спорідненими та іншими спеціальностями, а також
проводити підготовку кваліфікованих робітників із ліцензованих професій
відповідно до вимог державних стандартів.
Підготовка фахівців здійснюється на основі базової та повної загальної
середньої освіти, а також здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня
(ступеня): кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, молодший
бакалавр, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Відповідно до навчальних планів з ліцензованих спеціальностей
Коледж також може забезпечувати підготовку кваліфікованих робітників.
1.9. По завершенню терміну навчання Коледж видає дипломи
державного зразка про отримання вищої освіти за зразками, затвердженими
Кабінетом Міністрів України.
1.10. Студенти, зараховані до Коледжу на основі базової загальної
середньої освіти, одночасно здобувають повну загальну середню освіту та
виконують освітньо-професійну програму підготовки молодшого спеціаліста.
Особи, які здобувають освіту на основі базової загальної середньої
освіти, разом з дипломом про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста отримують атестат про здобуття повної загальної
середньої освіти.
Особам, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого
спеціаліста та здобули робітничу професію відповідно до вимог навчальних
планів зі спеціальностей, видаються свідоцтва про присвоєння робітничої
кваліфікації за зразками, затвердженими Кабінетом Міністрів України або
сертифікати.
1.11. Структура Коледжу, статус і функції його структурних
підрозділів визначаються Положенням про Коледж та положеннями про
відповідні структурні підрозділи. Структурні підрозділи створюються
відповідно до головних завдань діяльності згідно чинного законодавства.
1.12. Основними структурними підрозділами Коледжу є відділення,
циклові комісії, адміністративно - господарська частина, навчальна частина,
бібліотека, бухгалтерія тощо.
Навчальний заклад може мати у своєму складі інформаційні центри,
спортивні комплекси та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена
законодавством.
1.13. Відділення - структурні підрозділи Коледжу, що об’єднують
навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей та форм навчання.
Відділення створюються рішенням директора коледжу, якщо на ньому
навчається не менше ніж 150 студентів.
Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на
посаду директором коледжу з числа педагогічних працівників, які мають
повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи. Завідуючий
відділенням забезпечує організацію навчально-виховного процесу,
виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю

викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю
викладачів та якістю підготовки фахівців.
На громадських засадах, за згодою, можуть призначатися заступники
завідувачів відділень з виховної роботи, яким завідувачі відділень делегують
окремі права та обов’язки. На відділеннях створюються Ради відділень.
Відділення створюються, реорганізуються за погодженням з ректором
Академії.
1.14. Циклова комісія - структурний навчально-методичний підрозділ
Коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу зі
споріднених навчальних дисциплін. Циклова комісія створюється рішенням
директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менш ніж три
педагогічні працівники.
Перелік циклових комісій, кандидатури їх голів та персональний склад
затверджується наказом директора Коледжу на навчальний рік.
1.15. Коледж може створювати навчальні підрозділи, що надають
платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо
директору Коледжу, який призначає керівника підрозділу, визначає напрями
їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності,
структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази.
1.16. Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до
положень, які затверджуються директором.
1.17. Коледж є колективним членом обласної освітньої організації
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області - Ради
директорів та членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
працівників навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації». Представником
Коледжу у цих організаціях є директор.
1.18. Коледж може співпрацювати з іншими організаціями, якщо це не
суперечить чинному законодавству.
1.19. В основі діяльності Коледжу загальнолюдські цінності,
насамперед такі, як гуманізм, академічна свобода.
1.20. Освітній процес в Коледжі вільний від втручання політичних
партій, громадських, релігійних організацій. Примусове залучення осіб, які
навчаються, до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час
навчально-виховного процесу забороняється. Належність особи до будь-якої
політичної партії, громадської, релігійної організації, що діють відповідно до
Конституції України, не є перешкодою для її участі в освітньому процесі.
2.

КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних
засадах Національної доктрини розвитку освіти, Закону України «Про
освіту», Закону України «Про вищу освіту», Державної національної
програми «Освіта» («Україна XXI століття»). Концепція освітньої діяльності
Коледжу має містити цілі, принципи, цільові програми освітньої діяльності
навчального закладу та засоби їх реалізації.

2.2. Цілі освітньої діяльності Коледжу:
- реалізація права громадян України на освіту через задоволення
зростаючих освітніх потреб;
- забезпечення через навчально-виховний процес усебічного суб’єкта
навчання як особистості та найвищої цінності суспільства, а також її
розумових і фізичних здібностей;
- виховання високих моральних якостей, збагачення на цій основі
інтелектуального, творчого та культурного потенціалу українського народу;
- забезпечення відповідних галузей харчової та переробної
промисловості кваліфікованими працівниками;
- сприяння відродженню української національної культури та рідної
мови.
2.3. Принципи освітньої діяльності Коледжу:
- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх
послуг, що надаються Коледжем;
- створення рівних умов для повної реалізації здібностей, таланту,
усебічного розвитку кожного суб’єкта навчання;
- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних
цінностей;
- органічний зв’язок із світовою та національною історією, культурою,
традиціями;
- незалежність освіти від політичних партій, громадських та
релігійних
організацій;
- науковий, світський характер освіти;
- інтеграція з наукою і виробництвом;
- взаємозв'язок з освітою інших країн;
- гнучкість і прогностичність системи освіти;
- безперервність та різноманітність освіти;
- поєднання державного управління і громадського самоврядування в
освіті.
2.4. Основні стратегічні завдання розвитку Коледжу:
- формування збалансованої структури, обсягів та змісту освітніх
послуг з урахуванням потреб особи, інтересів держави, територіальних
громад і роботодавців;
- розробка та впровадження ефективної моделі освітнього процесу,
науково-методичного забезпечення та інтерактивних моделей навчання;
- розробка та впровадження інформаційних систем менеджменту, що
забезпечують ефективне управління освітнім процесом;
- інформаційне
забезпечення
навчального
процесу
шляхом
упровадження сучасних інформаційних технологій;
- залучення до співпраці у навчальному процесі провідних зарубіжних
і вітчизняних вищих навчальних закладів, фахівців галузі;
- забезпечення розвитку студентської наукової та інноваційної
діяльності;

- налагодження
співпраці
з
установами
та
організаціями
(потенційними роботодавцями) шляхом укладення договорів про
співробітництво;
- набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування
духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної
належності особистісних рис громадян України, розвиненої духовності,
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,
екологічної культури;
- створення дійової системи соціального захисту учасників навчально
- виховного процесу.
2.5. Освітня діяльність Коледжу здійснюється в контексті реалізації
Комплексної цільової програми розвитку Полтавської державної
аграрної
академії, яка об’єднує:
- структуру та обсяги підготовки фахівців;
- забезпечення викладацьким складом;
- комплектування
контингенту
студентів
та
сприяння
у
працевлаштуванні випускників;
- навчальний процес;
- матеріально-технічну базу;
- комп’ютеризацію діяльності Коледжу;
- виховний процес;
- наукову діяльність;
- соціальний розвиток;
- міжнародні зв’язки;
- фінансово-економічну діяльність.
2.6. Наукова та науково-дослідна робота у коледжі проводиться у
тісному зв'язку з Академією відповідно до перспективних програм та планів,
схвалених педагогічною радою коледжу і затверджених вченою радою
академії.
2.7. Викладачі коледжу можуть залучатися до наукової роботи
шляхом навчання в аспірантурі академії та інших ВНЗ III- IV рівнів
акредитації та проведення наукових досліджень під керівництвом вчених
академії - з метою здобуття вченого ступеня.
2.8. Для реалізації освітньої діяльності Коледж створює відповідне
організаційне, кадрове, матеріальне та фінансове забезпечення.
3.

ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ВЛАСНИКА
(УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ)

3.1. Міністерство освіти і науки України, як уповноважений
центральний орган виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться
Коледж:
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу,

ефективним використанням майна;
- формує та розміщує державне замовлення на підготовку фахівців з
вищою освітою;
- здійснює контроль за дотриманням положення про Коледж, статуту
Академії;
- здійснює ліцензування, акредитацію спеціальностей, за якими
Коледж проводить підготовку фахівців;
- регламентує порядок атестації педагогічних працівників щодо
присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;
- здійснює фінансування Коледжу відповідно до встановлених
нормативів та напрямів діяльності;
- забезпечує
Коледж
необхідними
нормативно-правовими
документами, а також інформацією про стан та напрями розвитку освіти в
Україні, основні тенденції, вітчизняний та закордонний досвід організації та
проведення освітнього процесу тощо;
- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
3.2. Полтавська державна аграрна академія, структурним підрозділом
якої є Коледж :
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу,
ефективним використанням майна Коледжу;
- приймає та звільняє з посади директора коледжу;
- погоджує за поданням директора Коледжу призначення на посади
заступників директора та головного бухгалтера Коледжу;
- рецензує та рекомендує до видання навчально-методичні матеріали
викладачів Коледжу;
- затверджує Положення про Коледж, Правила прийому до Коледжу;
ухвалює рішення про створення, реорганізацію, закриття структурних
підрозділів Коледжу;
- видає накази і розпорядження обов’язкові для виконання всіма
працівниками Коледжу;
- здійснює інші повноваження стосовно управління Коледжем.
4.

ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ КОЛЕДЖУ

Цивільна правоздатність Лохвицького механіко-технологічного
коледжу ПДАА виникає з моменту затвердження даного Положення і
складається з його прав і обов'язків.
4.1. Коледж має право:
- готувати фахівців за державним замовленням і замовленнями
організацій, установ, підприємств, місцевих органів виконавчої влади,
громадських організацій та за договорами з фізичними та юридичними
особами;
- надавати освітні послуги, пов'язані із здобуттям вищої освіти, повної
загальної середньої освіти та інші види освітніх послуг за наявності ліцензії;
- видавати дипломи державного зразка про вищу освіту з

акредитованих спеціальностей та атестати про повну загальну середню
освіту;
- видавати свідоцтва про присвоєння робітничої професії за зразками,
затвердженими Кабінетом Міністрів України або сертифікати;
- створювати в установленому порядку структурні підрозділи; подавати
Міністерству освіти і науки України пропозиції по встановленню
педагогічних категорій та звань, почесних звань та нагород;
- користуватися пільгами, встановленими законодавством для вищих
навчальних закладів;
- створювати на госпрозрахунковій основі коротко- та довгострокові
ліцензовані курси з підготовки громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
- надавати платні послуги згідно з "Переліком платних послуг, які
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та
закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми
власності", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від
27.08.2010 р. № 796, та затверджувати кошториси на їх надання;
- отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди,
обладнання, транспортні засоби тощо) від органів виконавчої влади,
підприємств, установ, організацій (зокрема благодійних), фізичних та
юридичних осіб;
- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих,
лікувально-профілактичних і культурних об'єктів, закладів харчування;
- здійснювати виробничо-господарську діяльність, реалізовувати
вироблену продукцію (роботи і послуги) та майно за договірними цінами і
тарифами;
- від імені ПДАА на підставі наданих повноважень керівнику коледжу
укладати договори з юридичними і фізичними особами для виконання
завдань, покладених на нього відповідно до законодавства;
- встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами, науковими
установами системи освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями,
фондами, фірмами та іншими організаціями у встановленому законодавством
порядку;
- здійснювати сплату членських внесків згідно з договорами про
колективне членство в освітніх організаціях області і країни за рахунок
коштів спеціального фонду;
- виступати замовником та здійснювати закупівлю відповідно до
Закону України "Про публічні закупівлі";
- приймати на роботу та звільняти педагогічних та інших працівників
коледжу;
- визначати форми організації і стимулювання праці у встановленому
порядку;
- списувати з балансу непридатні чи застарілі основні фонди згідно з
законодавством;
- видавати навчальні посібники, тести, конспекти лекцій, методичні
матеріали, монографії, матеріали конференцій, газети відповідно до чинного

законодавства України;
- створювати фонд розвитку матеріально-технічної бази і соціальної
інфраструктури коледжу;
- встановлювати і затверджувати посадові оклади згідно з
законодавством у межах фонду оплати праці;
- запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науководослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітного процесу;
- інші права, не заборонені законодавством.
За погодженням з Полтавською державною аграрною академією:
- здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію та капітальний
ремонт основних фондів;
- здійснювати за рахунок коштів спеціального фонду коледжу
інвестування в житлове будівництво та брати пайову участь у такому
будівництві;
- проводити міжнародні науково-практичні семінари, конференції;
- створювати власну символіку та атрибутику.
4.2. Лохвицький
механіко-технологічний
коледж
ПДАА
зобов'язаний:
- забезпечувати на належному рівні навчально-виховний процес;
- забезпечувати дотримання вимог стандартів вищої освіти щодо
підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
- виконувати доведене у встановленому порядку державне замовлення
на підготовку фахівців;
- підтримувати в належному стані закріплене або передане йому на
правах оперативного управління майно;
- вести окремий бухгалтерський і оперативний облік, а також вчасно
подавати фінансову, податкову, статистичну та іншу звітність відповідно до
чинного законодавства України;
- забезпечувати дотримання фінансової дисципліни і фінансових
зобов'язань та збереження закріпленого за ним державного майна;
- своєчасно сплачувати податки та інші відрахування; створювати
належні умови для якісної організації навчально-виховного процесу
студентів та продуктивної праці колективу, забезпечувати дотримання
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці,
соціального страхування, протипожежної безпеки;
- забезпечувати формування високих етичних норм, атмосфери
доброзичливості та взаємної поваги у стосунках між працівниками,
викладачами, студентами;
- інформувати студентів та абітурієнтів щодо ситуації на ринку
зайнятості, сприяти працевлаштуванню випускників;
- організовувати та забезпечувати своєчасне підвищення кваліфікації та
стажування педагогічних працівників;
- звітувати та інформувати ПДАА про основні напрями та результати
діяльності коледжу;
- забезпечувати дотримання договірних зобов'язань з іншими

суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та громадянами,
зокрема за міжнародними угодами;
- здійснювати соціальний захист учасників навчально-виховного
процесу;
- проводити профорієнтаційну роботу серед випускників 9 та 11-х
класів загальноосвітніх шкіл, випускників професійно-технічних училищ з
метою підготовки до навчання у коледжі;
- проводити Міжнародні, міжвузівські наукові конференції, семінари та
інші заходи на базі коледжу;
- мати внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти та
моніторингу якості освітньої діяльності;
- створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами з
особливими потребами;
- оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах
та в будь-який інший загальнодоступний спосіб інформацію про реалізацію
своїх прав і виконання зобов’язань.
4.3. Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу
Права та обов'язки працівників Коледжу та осіб, що навчаються,
визначаються відповідно до законодавчих і нормативних актів з питань
вищої освіти, а також Статутом Академії, Положенням про Коледж,
колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку Коледжу,
Положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями тощо.
Учасниками навчально-виховного процесу коледжу є:
- педагогічні працівники - особи, які за основним місцем роботи у
коледжі професійно займаються педагогічною діяльністю. Посади
педагогічних працівників можуть обіймати особи з повною вищою освітою,
які пройшли спеціальну педагогічну підготовку та мають базову фахову
підготовку.
- особи, які навчаються у коледжі;
інші працівники (навчально-допоміжний, інженерно-технічний,
навчально-виробничий, адміністративно-господарський персонал), які
складають трудовий колектив коледжу.
Адміністрація забезпечує педагогічним та іншим працівникам:
- належні умови праці;
- правовий, професійний та соціальний захист учасників навчальновиховного процесу відповідно до законодавства України;
- своєчасну виплату працівникам коледжу заробітної плати;
встановлення надбавок до посадових окладів відповідно до чинного
законодавства та Колективного договору.
Основні посади педагогічних працівників Коледжу:
- викладач, голова предметної (циклової) комісії, завідувач відділення,
завідувач практики (навчальної, виробничої), методист, керівник художньої
самодіяльності, вихователь, майстер виробничого навчання;
- заступник директора;
- директор.

Педагогічні працівники призначаються на посаду директором коледжу
на умовах, передбачених законодавством України. Кожні п’ять років вони
проходять атестацію у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки
України. За результатами атестації визначається відповідність працівника
займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється категорія,
педагогічне звання.
Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних
працівників, порядок їх присвоєння визначаються Положенням про
атестацію педагогічних працівників та Положенням про встановлення
почесних звань.
Права та обов’язки педагогічних працівників коледжу визначаються
відповідно до законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”. Робочий час
педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.
Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- вільний вибір форм, методів, засобів навчання в межах, затверджених
навчальних планів;
- проведення наукової роботи шляхом навчання в аспірантурі Академії
та інших ВНЗ з метою здобуття вченого ступеня;
- участь у громадському самоврядуванні;
- користування щорічною оплачуваною відпусткою згідно з
законодавством;
- брати участь в обговоренні і розв’язанні всіх найважливіших питань
діяльності Коледжу;
- одержувати в межах здійснення права на інформацію нормативні,
інформаційні й інші документи, які розробляють чи використовують у
діяльності Коледжу;
- безоплатно користуватися навчальними, науковими та іншими
приміщеннями й обладнаннями Коледжу для здійснення освітньо-виховної та
науково-дослідницької роботи;
- обирати методи й засоби навчального процесу, що найбільш повно
відповідають індивідуальним можливостям кожного студента та
передбачають розвиток його творчої ініціативи та самостійності;
- брати участь у роботі інших організацій, у тому числі зарубіжних, на
умовах, визначених договором із цими організаціями;
- претендувати на державні нагороди й почесні звання держави, відомчі
відзнаки Міністерства освіти і науки України, місцевих органів влади,
Полтавської державної аграрної академії;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту,
програм, форм навчання, навчальних закладів, установ і організацій, що
здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку;
Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені
законодавством та цим Положенням.
Педагогічні працівники зобов’язані:
- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність,

загальну культуру;
- забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень
викладання навчальних дисциплін у повному обсязі навчальних програм;
- забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм
на рівні обов'язкових вимог щодо змісту, рівня і обсягу освіти, сприяти
розвитку здібностей студентів;
- готувати студентів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди між народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- додержуватись норм етики, моралі, поважати гідність студентів,
прививати їм любов до України, виховувати їх в дусі українського
патріотизму й поваги до Конституції України;
- захищати студентів від будь-яких форм фізичного або психічного
насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків та куріння;
- додержуватись законів, цього Положення та Правил внутрішнього
трудового розпорядку Коледжу;
- працювати чесно, сумлінно, дисципліновано, добросовісно і творчо
виконувати свої посадові обов’язки;
- дбати про зміцнення імунітету Коледжу;
- піклуватися про професійний, культурний і творчий розвиток
студентства;
- дбайливо ставитися до матеріальних цінностей, до використання
матеріально-технічної бази Коледжу, дотримуватися режиму економії, норм
санітарного стану та протипожежної безпеки;
- дотримуватися інших вимог законодавства України.
Залучення педагогічних працівників до роботи, не обумовленої
трудовим договором, може здійснюватись лише за їх згодою або у випадках,
передбачених законодавством.
За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та
працівники Коледжу у встановленому порядку можуть бути заохочені:
- представленням до державних нагород;
- присвоєнням почесних звань;
- відзначенням державними преміями, грамотами;
грошовими преміями та іншими видами морального та матеріального
заохочення.
Педагогічні працівники коледжу підвищують кваліфікацію шляхом
навчання в інститутах (на факультетах) післядипломної освіти, стажування
на виробництві або на відповідних кафедрах вищих навчальних закладів як в
Україні, так і за її межами.
Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних працівників один раз на п’ять років із збереженням
середньомісячної заробітної плати.
4.4. Вступники, які пройшли конкурсний відбір і зараховані на
навчання наказом директора коледжу, є студентами коледжу.
Права та обов'язки осіб, які навчаються в Коледжі, визначаються
відповідно до Закону України «Про освіту», «Про вищу освіту» та цим

Положенням.
Особи, які навчаються у Коледжі, мають право на:
- вибір форми навчання;
- безпечні умови навчання та праці;
- додаткову оплачувану відпустку за основним місцем роботи у зв'язку
з навчанням, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
- користування навчальною, науковою, виробничою, культурноюспортивною, побутовою, оздоровчою базою Коледжу та Академії;
- участь у конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх
робіт для публікацій;
- участь у конкурсах на одержання стипендій Президента України,
Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, а також інших іменних
стипендій;
- отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними
особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно
до законодавства;
- участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчальновиховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій,
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
- участь у роботі органів студентського самоврядування;
- вибір навчальних дисциплін за спеціальністю в межах варіативної
частини, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та
робочим навчальним планом;
- навчання за індивідуальним графіком за умов виконання вимог,
передбачених відповідним Положенням;
- моральне та матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну
участь у науково-дослідній та громадській роботі;
- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;
- канікулярну відпустку тривалістю відповідно до навчальних планів зі
спеціальності;
- забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
- створення фондів для студентських потреб;
- перерву у навчанні в коледжі; на академічну відпустку, поновлення,
переведення до іншого вищого навчального закладу у порядку,
встановленому нормативними документами;
- трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час.
Особи, які навчаються в Коледжі зобов'язані:
- дотримуватися чинного законодавства України, Положення про
Коледж та Правил внутрішнього розпорядку коледжу, інших нормативноправових актів, Правил проживання у гуртожитку, моральних та етичних
норм співіснування у колективі;
- виконувати графік навчального процесу, дотримуватися вимог

навчального плану;
- систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними
навичками, підвищувати загальний культурний рівень;
- вчасно інформувати керівництво коледжу у разі неможливості з
поважних причин відвідувати заняття, складання (перездачі) заліків та
екзаменів, виконання контрольних робіт;
- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;
бережливо ставитися до державного майна, підтримувати у належному стані
навчальні, житлові приміщення, а у випадку їх псування - відшкодовувати
його вартість відповідно до законодавства.
За невиконання обов'язків і порушення Правил внутрішнього
розпорядку коледжу до студентів можуть застосовуватися заходи
дисциплінарного стягнення аж до відрахування їх із Коледжу.
Особи, які навчаються у Коледжі, можуть бути відраховані з
навчального закладу:
- на підставі завершення навчання за відповідною освітньою
програмою;
- за власним бажанням;
- при переведенні до іншого навчального закладу;
- за невиконання вимог навчального плану та графіка навчального
процесу;
- за невиконання навчального плану;
- за появу у навчальному корпусі, бібліотеці, гуртожитку у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння;
- за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил
внутрішнього розпорядку Коледжу (за погодженням з профспілковою
організацією);
- за порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем
та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує
таке навчання;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
Поновлення на навчання у Коледж відрахованих осіб здійснюється у
порядку, встановленому чинним законодавством.
Студенти можуть переривати навчання у зв'язку з обставинами, які
унеможливлюють виконання навчального плану (за станом здоров'я,
народженням дитини, призовом на військову службу у разі втрати права на
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається
академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в
освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) може бути
підставою для перерви у навчанні, якщо це не передбачено нормативними
актами чи договорами між Коледжем та іншим навчальним закладом.
Поновлення студентів на навчання здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством.
Студенти, які навчаються за кошти фізичних та юридичних осіб,
можуть бути переведені на конкурсній основі на вакантні місця державного

замовлення у порядку, встановленому чинним законодавством.
Після виконання ними усіх вимог навчального плану зі спеціальності,
студенти допускаються до державної атестації, за результатами якої їм
присвоюється кваліфікація за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.
Випускникам коледжу видається документ державного зразка про здобуття
вищої освіти, а також додаток до диплома із зазначенням результатів
контролю знань з усіх дисциплін. Відповідно до навчальних планів
випускники Коледжу також отримують свідоцтва або сертифікати про
здобуття робітничих професій.
Працевлаштування випускників Коледжу відбувається відповідно до
чинного законодавства.
4.5. За рішенням загальних зборів трудового колективу коледжу,
педагогічним працівникам та особам, що навчаються, можуть бути надані
додаткові права та обов'язки.
5.
УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ,
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ
5.1. Управління Коледжем здійснюється на основі принципів:
- автономії та самоврядування;
- розмежування прав, повноважень та відповідальності власника
(власників), органів управління вищою освітою, керівництва коледжем;
- поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
- незалежності від політичних партій, громадських та релігійних
організацій.
5.2. Автономія та самоврядування Коледжу реалізуються відповідно
до законодавства і передбачають право:
- самостійно визначати форми навчання та види організації
навчального процесу;
- приймати на роботу педагогічних й інших працівників;
- надавати додаткові освітні послуги;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми наукової
та науково-виробничої діяльності;
- здійснювати видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну
базу;
- на підставі відповідальних угод проводити спільну діяльність з
іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами та
організаціями;
- брати участь у роботі міжнародних організацій;
- запроваджувати власну символіку та атрибутику.
Управління коледжем
5.3. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює
директор відповідно до повноважень, наданих йому ректором Академії.
Директор Коледжу обирається вченою радою Академії строком на
п’ять років.

5.4. Директор самостійно вирішує всі питання управління діяльністю
Коледжем за винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів
трудового колективу, та несе відповідальність за виконання покладених на
Коледж завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і
збереження будівель та іншого майна, переданого Коледжу у користування.
Директор Коледжу виконує такі обов’язки:
- самостійно у межах чинного законодавства вирішує всі питання
діяльності Коледжу як структурного підрозділу Академії;
- забезпечує проведення навчально-виховного процесу на рівні
державних стандартів якості освіти, підготовку молодших спеціалістів зі
спеціальностей, які ліцензовані відповідно держзамовлень та договірних
зобов’язань;
- у межах своїх повноважень видає накази і розпорядження для
виконання всіма структурними підрозділами коледжу;
- відповідає за результати діяльності коледжу перед Академією,
Міністерством освіти і науки України, державними органами управління
відповідно до чинного законодавства України;
- приймає на роботу і звільняє працівників коледжу згідно з чинним
законодавством України;
- забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку в
межах Коледжу;
- застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягує
до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України;
- визначає функціональні обов’язки працівників коледжу;
- відраховує від складу та поновлює на навчання студентів;
- організовує побутове обслуговування студентів і працівників,
здійснює заходи щодо їх оздоровлення;
- сприяє та створює умови для діяльності органів студентського
самоврядування, організацій профспілок працівників коледжу і студентів, які
діють у вищому навчальному закладі;
- затверджує педагогічне навантаження між викладачами;
- затверджує склад педагогічної, адміністративної, методичної рад;
- переводить працівників коледжу у разі виробничої необхідності,
тимчасово, на іншу роботу;
- управляє майном та коштами коледжу в межах, делегованих ректором
Академії повноважень;
- забезпечує виконання фінансового плану (кошторису), укладає
договори;
- відповідає за виконання покладених на коледж завдань, результати
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження трудового та іншого
майна, переданого Коледжу у підпорядкування;
- щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) трудового
колективу Коледжу;
- забезпечує дотримання службової та державної таємниці.
Директор може делегувати частину своїх повноважень своїм

заступникам та керівникам структурних підрозділів.
5.5. Кожні п'ять років, за ініціативи ректора ПДАА, оголошується
конкурс на заміщення посади директора коледжу. Вимоги щодо кандидатів
на посаду та порядок обрання директора коледжу визначаються чинним
законодавством, Статутом Полтавської державної аграрної академії та цим
Положенням.
Вчена рада приймає пропозиції щодо претендентів на посаду керівника
і виносить кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону
України "Про вищу освіту", на загальні збори трудового колективу коледжу
для розгляду.
Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором
Полтавської державної аграрної академії за поданням вченої ради академії
або органу громадського самоврядування коледжу з підстав, передбачених
ст. 40, 41 Кодексу законів про працю України та контрактом.
Пропозиція про звільнення директора коледжу приймається не менш як
двома третинами голосів органу громадського самоврядування коледжу за
умови її підтримки не менше, ніж половиною голосів.
Одна і та сама особа не може бути директором коледжу більше ніж два
строки.
5.6. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу директор
коледжу створює робочі та дорадчі органи:
- дорадчі органи - педагогічна рада, методична рада;
- робочі органи - адміністративна рада, приймальна комісія.
Порядок утворення, функції та повноваження дорадчих та робочих
органів визначається відповідними Положеннями, що затверджуються
директором Коледжу.
6. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
6.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування
Коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи
виборних представників з числа студентів.
6.2. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального
органу громадського самоврядування визначається Положенням про Коледж.
6.3. У вищому колегіальному органі громадського самоврядування
повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу
Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів)
виборного органу повинні становити педагогічні працівники Коледжу, які
працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом
прямих таємних виборів.
6.4. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування
скликається не рідше одного разу на рік.
6.5. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування:
- погоджує за поданням педагогічної ради Положення про Коледж чи

зміни (доповнення) до нього;
- заслуховує щороку звіт директора Коледжу та оцінює його діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Коледжу і
колективний договір;
- розглядає інші питання діяльності Коледжу;
- розглядає за обґрунтованим поданням педагогічної ради Коледжу
питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу.
6.6. Рішення загальних зборів трудового колективу приймається
простою більшістю голосів за присутності 2/3 членів трудового колективу.
7. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
7.1. У Коледжі створюються і діють органи студентського
самоврядування, які сприяють гармонійному розвитку особистості студента,
формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
Студентське самоврядування функціонує з метою забезпечення
виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав. Воно
здійснюється: на рівні студентської групи - актив групи, відділення – рада
відділення, гуртожитку - рада гуртожитку, коледжу - студентська рада.
У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у
коледжі. Усі особи, які навчаються у коледжі, мають рівне право на участь у
студентському самоврядуванні.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів
студентів і їх участь в управлінні коледжем.
Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо
та через органи студентського самоврядування, що обирається шляхом
таємного голосування.
7.2. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий
характер.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
чинним законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і
науки України, даним Положенням.
7.
3. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування
коледжу є загальні збори студентів, які:
- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;
- обирають студентську раду та заслуховують її звіти;
- визначають структуру, повноваження та порядок обрання
виконавчих органів студентського самоврядування.
7.4. Виконавчим
органом
студентського
самоврядування
є
студентська рада, яка обирається зборами студентів терміном на один рік.
Рада відділення та рада гуртожитку обираються на загальних зборах
студентів відповідних структурних підрозділів.
7.5. Основними завданнями органів студентського самоврядування є:

- забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення
виконання студентами своїх обов'язків;
- сприяння навчальній, пошуковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку
студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об'єднань,
клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних
закладів і молодіжними організаціями;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
організація і проведення наукових, культурно-масових, спортивних,
оздоровчих заходів;
- розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на
їхньому балансі.
За погодженням з органом студентського самоврядування у коледжі
приймається рішення про:
- відрахування осіб, які навчаються в коледжі, та їх поновлення на
навчання;
- переведення осіб, які навчаються за державним замовленням, на
навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;
- переведення осіб, які навчаються в коледжі за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
- призначення заступників завідувачів відділень з виховної роботи та
заступників директора;
- поселення студентів до гуртожитку коледжу та виселення з
гуртожитку.
7.6. Директор коледжу сприяє створенню належних умов для
діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення,
меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом
до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних
стендів).
Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти,
визначені педагогічною радою коледжу не менше як 0,5 відсотка коштів
спеціального фонду коледжу.
Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на
виконання їх завдань і повноважень.
8. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ.
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ
8.1. З метою забезпечення діяльності, передбаченої цим Положенням,
задоволення соціально-побутових потреб студентів та працівників Коледж
має в оперативному користуванні будівлі, споруди, майнові комплекси,
машини, механізми, обладнання, засоби зв’язку, грошові кошти, а також інше
необхідне для його діяльності майно, вартість яких відображається на балансі

коледжу.
Коледж користується зазначеним майном, доходами та іншими
надходженнями, одержаними, зокрема від надання освітніх послуг.
8.2. Майно, що знаходиться у державній власності та закріплене за
коледжем, не підлягає відчуженню, не може бути предметом застави або
передачі будь-яким підприємствам, установам, організаціям, крім випадків,
передбачених законодавством, за погодженням із академією.
8.3. Коледж фінансується за окремим кошторисом, веде самостійний
баланс, відкриває реєстраційні, спеціальні реєстраційні та інші рахунки в
установах Державної казначейської служби України, а також депозитні
рахунки в установах державних банків за погодженням з Академією.
8.4. Фінансування здійснюється за рахунок коштів Державного
бюджету, власних та інших надходжень. У коледжі створюються фонди:
загальний - на підготовку фахівців у межах державного замовлення і
спеціальний.
Спеціальний фонд формується за рахунок таких джерел:
- коштів, одержаних за підготовку фахівців, надання додаткових
освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними і
фізичними особами;
- доходів від здачі в оренду приміщень, обладнання;
- безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб;
- надходжень за виконання господарської тематики за договорами з
підприємствами, установами, організаціями і фізичними особами;
- інших доходів, не заборонених законодавством;
- коштів від реалізації продукції навчально-виробничої майстерні;
- доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних
позабюджетних коштів.
Кошти, отримані навчальним закладом як плата за навчання або за
надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути
вилучені в дохід держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти
знаходяться у розпорядженні коледжу за умови, якщо вони спрямовуються
на діяльність навчального закладу.
У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування
Коледжу не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні
кошти не підлягають вилученню.
8.5. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється згідно з чинним
законодавством та Колективним договором.
8.6. Умови і показники преміювання працівників, порядок виплати
надбавок та доплат, надання матеріальної допомоги визначаються у
Колективному договорі окремим Положенням «Про преміювання і
встановлення доплат та надбавок, надання матеріальної допомоги, щорічної
грошової винагороди, допомоги на оздоровлення працівникам Лохвицького
механіко-технологічного коледжу ПДАА», затвердженим директором
Коледжу з дотриманням вимог законодавства.
8.7. Стипендія студентам виплачується відповідно до чинного

законодавства та Порядку використання коштів, передбачених на виплату
стипендій, надання матеріальної допомоги та преміювання студентів.
8.8. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що
надходять до коледжу у вигляді безповоротної допомоги або добровільних
пожертвувань юридичних і фізичних осіб для здійснення освітньої, наукової,
виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не вважаються
прибутком і не оподатковуються.
8.9. Оплата праці та матеріальне стимулювання, заохочення
директора коледжу встановлюється відповідно до укладеного з ним
контракту.
9. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
9.1. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Указу
Президента України "Про Державне казначейство України" та інших
нормативно-правових
актів
самостійно
здійснює
оперативний,
бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, веде статистичну та
фінансову звітність згідно з установленими нормами, подає їх в
установленому порядку до органів, яким законодавством України надане
право контролю за відповідними напрямами діяльності.
9.2. Директор коледжу та головний бухгалтер несуть персональну
відповідальність за використання коштів, отриманих з Державного бюджету,
за достовірність бухгалтерської, статистичної і фінансової звітності та
своєчасність їх подання відповідно до законодавства.
9.3. Аудит фінансово-господарської діяльності коледжу здійснюється
згідно з законодавством України.
9.10. Коледж зобов’язаний публікувати на своєму офіційному вебсайті: кошторис вищого навчального закладу на поточний рік та всі зміни до
нього; звіт про використання та надходження коштів; інформацію щодо
проведення конкурсних процедур державних закупівель; штатний розпис на
поточний рік.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛОХВИЦЬКИЙ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
КОЛЕДЖ ПДАА
10.1. Зміни та доповнення до Положення про Коледж вносяться за
поданням педагогічної ради вищому органу громадського самоврядування загальним зборам трудового колективу.
10.2. Зміни та доповнення до Положення затверджуються у тому ж
порядку, що і саме Положення.

11.ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ
11.1. Ліквідація та реорганізація відокремленого структурного
підрозділу - Коледжу здійснюється згідно з чинним законодавством.
11.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється
органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять
представники органу управління майном Коледжу та Академії. Порядок і
строки проведення ліквідації, а також строки для заяви претензій кредиторам
визначається згідно з чинним законодавством.
11.3. Після припинення діяльності Коледжу його активи передаються
до Академії.
11.4. За ініціативи трудового колективу та за погодженням із
центральним органом виконавчої влади, у підпорядкуванні якого знаходиться
Академія, на базі майна Коледжу може бути створена юридична особа (ВНЗ).
11.5. При реорганізації і ліквідації колежу працівникам, які
звільняються, та студентам гарантується дотримання їх прав та інтересів
відповідно де Законодавства України.
12. ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Це Положення запроваджується у дію з моменту його
затвердження ректором Полтавської державної аграрної академії.

Директор Лохвицького
механіко-технологічного коледжу
Полтавської державної аграрної академії

В.М. Корнієнко

Положення Лохвицького механікотехнологічного коледжу
Полтавської
державної
аграрної
академії пронумеровано та прошито
двадцять чотири аркуші (24 арк.).
Начальник
юридичного
відділу
Полтавської державної аграрної академії
_________________ З.І. Коляденко

