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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут є новою редакцією Статуту Запорізького державного 
медичного університету (далі - Університет), розробленою відповідно до 
законодавства України та є документом, що регламентує діяльність 
Університету.

2. Університет створений відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 12.12.1994 № 820 «Про створення Запорізького 
державного медичного університету» та Наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 22.12.1994 № 309 «Про реорганізацію вищих 
медичних навчальних закладів» на базі Запорізького медичного інституту, 
що ліквідовано. Університет є правонаступником Запорізького медичного 
інституту, створеного згідно з Постановою Ради Міністрів СРСР від 
29.01.1968 № 81 «Про\ реорганізацію Запорізького фармацевтичного 
інституту в медичний інститут» на базі Запорізького фармацевтичного 
інституту, і бере свій початок від Вищих жіночих курсів, які були 
засновані в 1903 році в м. Одеса.

3. Повне найменування державною мовою: Запорізький державний 
медичний університет.

Скорочене найменування державною мовою: З ДМУ.
Повне найменування російською мовою: Запорожский государственный 
медицинский университет.

Скорочене найменування російською мовою: ЗГМУ.
Повне найменування англійською мовою: Zaporizhzhia State Medical 
University.

Скорочене найменування англійською мовою: ZSMU.
4. Місцезнаходження Університету:
пр. Маяковського, 26, м« Запоріжжя, Україна, 69035
тел. (061) 224-64-69; тел./факс (061) 224-63-37; e-mail:

zsmu@zsmu.zp.ua
5. Університет є державною установою, що працює на засадах 

неприбутковості. Органом управління Університету є держава в особі 
Міністерства охорони здоров’я України.

6. Університет здійснює свою діяльність відповідно до 
законодавства України та цього Статуту.

7. Університет є юридичною особою та має відокремлене майно і 
земельні ділянки та веде відокремлений баланс, самостійно відкриває 
поточні та депозитні рахунки відповідно до законодавства, запроваджує 
власну символіку та атрибутику, має печатку зі своїм найменуванням, 
може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та 
нести відповідні обов’язки;

здійснює захист своїх прав і законних інтересів в усіх установах, 
організаціях, підприємствах незалежно від їх форми власності чи 
підпорядкування, у судах усіх юрисдикцій та інстанцій, у тому числі
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третейських судах, із усіма правами, які надані законом скаржнику, 
позивачу, відповідачу, третій особі, стягувачу, кредитору, боржнику;

відповідає за своїми зобов’язаннями всіма коштами та майном, що 
належать Університету;

Університет не відповідає за зобов’язаннями Міністерства охорони 
здоров’я України, а Міністерство охорони здоров’я України не відповідає 
за зобов’язаннями Університету;

може утворювати навчальні, навчально-наукові, навчально-науково- 
виробничі та лікувальні комплекси, наукові парки, а також входити до 
складу консорціумів. При цьому Університет зберігає статус юридичної 
особи і фінансову самостійність;

може провадити освітню діяльність спільно з іноземними 
навчальними закладами за узгодженими освітніми програмами;

може бути засновником (співзасновником) інших юридичних осіб, 
які провадять свою діяльність відповідно до напрямів навчально-науково- 
виробничої, інноваційної діяльності вищого навчального закладу та/або 
забезпечують виконання його статутних завдань.

8. Основні напрями діяльності Університету:
підготовка згідно з державним замовленням і договірними 

зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців з вищою освітою для галузі 
охорони здоров’я та інших галузей за відповідними спеціальностями 
(спеціалізаціями) та ступенями вищої освіти;

фундаментальні та прикладні наукові дослідження у галузі охорони 
здоров’я та інших галузей (медицини, фармації, стоматології, технологій 
медичної діагностики та лікування, медичної та психологічної 
реабілітації), біології, природничих та інших наук, визначених 
Міністерством освіти і науки України;

співробітництво із закладами охорони здоров’я та фармацевтичними 
установами у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців;

надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим, розробки 
та впровадження сучасних методів діагностики і лікування;

культурно-просвітницька діяльність;
міжнародне співробітництво з питань освіти та наукової діяльності.
9. Головними завданнями Університету є:
провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує 

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями (спеціалізаціями);

провадження наукових досліджень та інноваційної діяльності, 
підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, видання періодичних 
науково-практичних журналів, проведення науково-практичних 
конференцій, впровадження результатів наукових досліджень в освітньому 
процесі, практичній медицині, стоматології та фармації;
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проведення лікувально-діагностичної діяльності, яка спрямована на 
надання висококваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги, 
проведення та впровадження в практику результатів наукових досліджень, 
розробку та впровадження сучасних методів діагностики і лікування, 
підготовку та підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних 
кадрів;

постійне вдосконалення якості підготовки спеціалістів на рівні 
європейських стандартів;

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави 
через формування людського капіталу;

формування особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 
самоорганізовуватися в сучасних умовах;

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їх здібностей і талантів;

збереження та примноження моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства;

поширення знань серед населення, підвищення освітнього і 
культурного рівня громадян;

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.

10. Університет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
та ступенями вищої освіти, надає післядипломну освіту відповідно до 
законодавства України на підставі отриманих ліцензій на здійснення 
освітньої діяльності та сертифікатів про акредитацію.

II. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Освітня діяльність Університету ґрунтується на концептуальних 
засадах Національної доктрини розвитку освіти, Законах України «Про 
освіту», «Про вищу освіту».

2. Базовими принципами освітньої діяльності Університету є: 
сприяння сталому розвитку держави шляхом підготовки

конкурентоспроможного людського капіталу через створення умов для 
освіти протягом життя;

забезпечення розвитку наукової, науково-технічної й інноваційної 
діяльності та інтеграції з виробництвом;

ступеневість процесу здобуття вищої освіти;
розвиток автономії вищих навчальних закладів та академічної 

свободи учасників освітнього процесу;
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гласність у формуванні структури й обсягу освітньої та професійної 
підготовки фахівців з вищою освітою;

доступність здобуття вищої освіти кожним громадянином України на 
конкурсних засадах;

здійснення на високому рівні підготовки фахівців з вищою освітою 
для галузі охорони здоров’я, а також пріоритетних напрямів 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково- 
педагогічної та педагогічної діяльності, інших пріоритетних галузей 
економічної діяльності;

схвалення державної підтримки освітньої, наукової, науково- 
технічної та інноваційної діяльності університетів, зокрема шляхом 
надання вищим навчальним закладам пільг у сплаті податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів, пов’язаних із цією діяльністю;

міжнародна інтеграція та інтеграція системи вищої освіти України в 
європейський простір вищої освіти за умови збереження і розвитку 
досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи;

незалежність здобуття вищої освіти від впливу політичних партій і 
релігійних організацій, заборона створення осередків політичних партій та 
релігійних організацій в Університеті.

3. Концепція освітньої діяльності Університету полягає у створенні 
належних умов для:

підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для 
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни;

забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 
кваліфікованих фахівцях;

посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими 
навчальними закладами на принципах автономії останніх;

поєднання освіти з наукою та практикою;
самореалізації особистості на рівні вимог європейського освітнього 

простору;
виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і 

навчатись упродовж життя, оберігати та примножувати цінності 
національної культури та суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
незалежну, демократичну, соціальну, правову державу як складову 
європейської та світової спільноти.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
УКРАЇНИ

1. Повноваження Міністерства охорони здоров’я (далі - МОЗ 
України) щодо управління Університетом визначаються законодавством 
У країни та цим Статутом.

2. МОЗ України:



1) Затверджує Статут Університету та за поданням вищого 
колегіального органу громадського самоврядування Університету вносить 
до нього зміни або затверджує нову редакцію, кошторис доходів і видатків, 
та штатний розпис і погоджує структуру Університету.

2) Може делегувати повноваження ректору або іншому органу 
згідно з законодавством для безпосереднього управління діяльністю 
Університету.

3) Оголошує конкурс, призначає та звільнює з посади ректора 
Університету.

4) За поданням ректора погоджує призначення та звільнення з 
посади проректорів з науково-педагогічної роботи, головного бухгалтера, 
керівника юридичної служби відповідно до законодавства.

5) Здійснює в межах своїх повноважень контроль за виконанням 
ректором умов, визначених контрактом та цим Статутом Університету.

6) Притягує рекїора до дисциплінарної відповідальності у випадках 
передбачених контрактом, Статутом та законодавством України.

7) За поданням вищого колегіального органу громадського 
самоврядування Університету достроково розриває контракт із ректором 
Університету з підстав, визначених законодавством про працю чи за 
порушення цього статуту та умов контракту.

8) Укладає в місячний строк контракт з ректором Університету, 
обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про 
вищу освіту».

9) Формує державне замовлення на підготовку фахівців з вищою 
медичною та фармацевтичною освітою в Університеті.

10) Сприяє працевлаштуванню випускників Університету.
11) Здійснює контрольні функції за дотриманням вимог стандартів 

вищої медичної та фармацевтичної освіти.
12) Здійснює розподіл випускників Університету та 

працевлаштування в заклади охорони здоров’я у межах державного 
замовлення.

13) Здійснює внутрішній аудит.
14) Контролює виконання вимог антикорупційного законодавства 

України.
15) Призначає виконувача обов’язків ректора Університету з числа 

штатних науково-педагогічних працівників Університету відповідно до 
законодавства та цього Статуту.

16) Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством і цим 
Статутом.

IV. СТРУКТУРА УНІВЕРСИТЕТУ

1. Структура Університету, статус і функції його підрозділів 
визначаються цим Статутом та положеннями про відповідні структурні 
підрозділи.
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Структурні підрозділи створюються рішенням Вченої ради 
Університету за поданням Ректора. Рішення Вченої ради вводиться в дію 
наказом Ректора.

2. Основними підрозділами Університету є:
Факультети:
I медичний;
II медичний;
III медичний;
I фармацевтичний;
II фармацевтичний;
I міжнародний;
II міжнародний;
факультет (інститут) післядипломної освіти;
Кафедри; s
Наукова бібліотека.
Структурними підрозділами Університету також є: 
бібліотеки;
військовий навчальний підрозділ; 
відділи;
підрозділи (в т. ч. господарські, планово-фінансові, редакційно- 

видавничі, спортивно-оздоровчі, культурно-побутові та громадського 
харчування);

підготовчі відділення та курси; 
навчально-методичні кабінети; 
відділ аспірантури та докторантури;
науково-дослідні інститути, інші науково-навчальні підрозділи;
лабораторії; центри;
групи;
водії;
сектори;
служби;
архів;
віварій;
бухгалтерська служба; 
навчальні корпуси; 
гуртожитки;
ремонтно-будівельна дільниця; 
медичний коледж;
навчально-науковий медичний центр «Університетська клініка» 

Запорізького державного медичного університету;
Конкретний перелік підрозділів визначається в штатному розписі.
В Університеті можуть створюватись та діяти інші підрозділи (в т. ч. 

відокремлені), діяльність яких не заборонена законодавством за напрямами 
діяльності: освітньої (інститути, коледжі тощо), наукової (науково-дослідні
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інститути, науково-дослідні центри тощо), лікувально-діагностичної 
(клінічні бази, університетські клініки та університетські лікарні тощо) та 
інших напрямів діяльності.

V. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ, ОСНОВНІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 
УНІВЕРСИТЕТУ

1. Діяльність Університету провадиться на принципах: 
автономії та самоврядування;
розмежування прав, повноважень та відповідальності МОЗ України, 

державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери 
управління яких належить Університет, органів управління Університету 
та його підрозділів;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
самостійності та незалежності від політичних партій, громадських і

релігійних організацій.
2. Автономія та самоврядування Університету реалізується 

відповідно до законодавства і передбачає право, у тому числі:
самостійно визначати форми навчання та організації освітнього 

процесу;
обирати типи програм підготовки бакалаврів *і магістрів, докторів 

філософії та докторів наук, що передбачені Міжнародною стандартною 
класифікацією освіти;

приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних 
та інших працівників;

формувати власний штатний розпис;
визнавати здобуті в закордонних університетах ступені бакалавра, 

магістра, доктора філософії, доктора наук та вчені звання доцента, 
професора під час зарахування на навчання та/або на посаду педагогічного, 
наукового чи науково-педагогічного працівника;

запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх, науково- 
дослідницьких та інноваційних досягнень учасників освітнього процесу;

надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до 
законодавства;

самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і 
програми вибіркових навчальних дисциплін;

присуджувати ступені вищої освіти її здобувачам, які відповідно до 
законодавства успішно пройшли процедуру атестації після завершення 
навчання на відповідному рівні вищої освіти;

створювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої підрозділи;
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провадити видавничу діяльність, розвивати власну поліграфічну 
базу, видавати підручники, навчальні посібники, монографії та періодичні 
науково-практичні журнали;

провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з 
навчальними закладами, науковими установами та іншими юридичними 
особами;

розміщувати свої навчальні, науково-дослідні та навчально-науково- 
виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях 
незалежно від форм власності;

брати участь у роботі міжнародних організацій;
запроваджувати власну символіку та атрибутику;
установлювати власні форми морального та матеріального

заохочення учасників освітнього процесу;
самостійно розробляти та затверджувати Правила внутрішнього

трудового розпорядку;
звертатися з ініціативою до органів, які здійснюють управління у 

сфері вищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових 
нормативно-правових актів у сфері вищої освіти, а також брати участь у 
роботі над проектами;

користуватися земельними ділянками в порядку, встановленому 
законодавством;

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

самостійно розпоряджатися власними надходженнями, зокрема 
отриманими від надання додаткових платних послуг здобувачам вищої 
освіти та окремих платних послуг іншим фізичним і юридичним особам;

відкривати поточні та депозитні рахунки в банках; 
здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
3. Університет зобов’язаний:
вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних 

новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату 
в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших 
працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності;

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти;

створювати необхідні умови для здобуття вищої освіти особами, у 
тому числі особами з особливими освітніми потребами;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах 
та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і 
виконання зобов'язань.

4. У своїй діяльності Університет співпрацює з органами державної 
влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими 
юридичними особами.
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Університет забезпечує вжиття заходів, які є необхідними та 
обгрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності 
Університету. Для цього призначається особа, відповідальна за 
дотримання антикорупційного законодавства в Університеті.

Діяльність профспілок в Університеті гарантується відповідно до 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Університет співпрацює з первинною організацією профспілки у 
сфері захисту прав та законних інтересів працівників та осіб, що 
навчаються в Університеті.

Представництво інтересів членів профспілки у взаємовідносинах з 
Університетом здійснюється на основі колективного договору, а також 
відповідно до законодавства України.

Первинна організація профспілки, що діє в Університеті, 
здійснюючи представництво та захист трудових і соціально-економічних 
прав та інтересів своїх членів, має дотримуватися Конституції України, 
законів, інших нормативно-правових актів, а також виконувати 
колективний договір, який вона уклала, та взяті на себе зобов’язання.

VI. УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ

1. Безпосереднє управління діяльністю Університету здійснює його 
керівник - ректор.

Права, обов’язки та відповідальність ректора визначаються 
законодавством України, Статутом Університету та контрактом.

Ректор Університету обирається за конкурсом на заміщення посади 
керівника шляхом таємного голосування строком на п’ять років відповідно 
до Закону України «Про вищу освіту», чинних нормативно-правових актів 
та внутрішніх нормативних документів Університету.

Кандидат на посаду ректора має бути громадянином України, вільно 
володіти державною мовою, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж 
роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як десять 
років.

Одна і та сама особа не може бути ректором Університету більш ніж 
два строки.

Не може бути обраною, призначеною (у тому числі виконувачем 
обов’язків) на посаду ректора Університету особа, визначена частиною 2 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

Ректор Університету може бути звільнений достроково з посади 
МОЗ України або уповноваженим ним органом на підставах, визначених 
законодавством про працю, а також за порушення Статуту Університету та 
умов контракту.

Ректор може бути також звільнений з посади у зв’язку з ухваленням 
рішення про його відкликання Конференцією трудового колективу, яка 
обрала його на посаду.
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Подання про відкликання ректора може бути внесено до Конференції 
трудового колективу Університету не менше як половиною статутного 
складу Наглядової або Вченої ради Університету.

Рішення про відкликання ректора ухвалюється більшістю голосів за 
умови присутності не менше як двох третин статутного складу 
Конференції трудового колективу Університету.

У разі дострокового припинення трудових відносин з ректором, МОЗ 
України призначає виконувачем обов’язків ректора Університету особу з 
числа штатних науково-педагогічних працівників Університету до 
заміщення вакантної посади ректора.

2. Ректор Університету є представником Університету у відносинах з 
державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними 
та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, 
передбачених Законом, контрактом і цим Статутом.

3. Ректор у межах наданих йому повноважень: 
організовує діяльність Університету;
вирішує питання фінансово-господарської діяльності Університету, 

затверджує його структуру;
видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 

учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами доручення;
відповідає за результати діяльності Університету перед МОЗ України 

або уповноваженим ним органом;
є розпорядником майна і коштів;
забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
призначає на посаду та звільняє з посади працівників;
забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку;
визначає функціональні обов’язки працівників;
формує контингент осіб, які навчаються в Університеті;
відраховує з Університету та поновлює на навчання в ньому

студентів за погодженням з органами студентського самоврядування та 
первинними профспілковими організаціями аспірантів, докторантів, інших 
осіб, які навчаються (якщо дана особа є членом профспілки), на підставах, 
передбачених Законом України «Про вищу освіту»;

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

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової 
дисципліни;

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

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

забезпечує належні умови для діяльності органів студентського 
самоврядування;
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сприяє роботі органів студентського самоврядування, організацій 
профспілки співробітників і студентів та створює умови для їх діяльності;

сприяє формуванню здорового способу життя здобувані в вищої 
освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази закладу, створює належні 
умови для занять масовим спортом;

здійснює діяльність з дотриманням вимог антикорупційного 
законодавства;

разом з виборними органами первинних організацій профспілки 
співробітників і студентів подає для затвердження Конференції трудового 
колективу Університету Правила внутрішнього розпорядку та 
Колективний договір і після затвердження підписує їх;

погоджує з МОЗ України призначення та звільнення проректорів, що \ 
є науково-педагогічними працівниками Університету;

створює робочі <га дорадчі органи Університету у порядку 
визначеному Законом України «Про вищу освіту» та цим Статутом;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.
4. Ректор відповідає за провадження освітньої, наукової, науково- 

технічної та інноваційної діяльності в Університеті, за результати 
фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та 
іншого майна Університету.

5. Ректор щороку звітує перед МОЗ України або уповноваженим ним 
органом та Конференцією трудового колективу Університету. Ректор 
зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на 
офіційному веб-сайті Університету.

6. Ректор відповідно до Статуту може делегувати частину своїх 
повноважень проректорам (заступникам).

7. Під час виходу на пенсію з посади ректора Університету особа, яка 
працювала на цій посаді не менше як десять років поспіль, може бути 
призначена на посаду радника ректора Університету за рахунок власних 
надходжень Університету згідно з рішенням Вченої ради.

8. Керівництво факультетами здійснюють декани.
Факультет - структурний підрозділ Університету, що об’єднує не 

менше як три кафедри та/або лабораторії, які в сукупності забезпечують 
підготовку не менше ніж 200 здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання.

Декан факультету повинен мати науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю факультету.

Декан факультету може делегувати частину своїх повноважень своїм 
заступникам. Повноваження декана факультету визначаються положенням 
про факультет, яке затверджується Вченою радою Університету.

Декан факультету обирається Вченою радою Університету строком 
на п ять років із урахуванням пропозицій факультету відповідно до 
Положення. Ректор Університету укладає з деканом факультету контракт
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строком на п’ять років. Декан факультету здійснює свої повноваження на 
постійній основі.

Особа не може перебувати на посаді декана факультету більш як два 
строки підряд.

Зазначена вимога поширюється на осіб, обраних на посаду декана 
після затвердження цього Статуту.

Декан факультету може бути звільнений з посади ректором 
Університету за поданням Вченої ради Університету або органу 
громадського самоврядування факультету на підставах, визначених 
законодавством про працю, за порушення Статуту Університету, умов 
контракту. Пропозиція про звільнення декана факультету вноситься до 
органу громадського самоврядування факультету не менше як половиною 
голосів статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про 
звільнення декана факультету приймається не менше як двома третинами 
голосів статутного складу органів громадського самоврядування 
факультету.

9. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри.
Кафедра - базовий структурний підрозділ Університету, що 

провадить навчально-методичну, виховну, наукову, лікувально- 
діагностичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи 
міжгалузевою групою спеціальностей, до складу якого йходить не менше 
як п'ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним 
місцем роботи, і не менше як три з яких мають науковий ступінь або вчене 
(почесне) звання.

Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене 
(почесне) звання відповідно до профілю кафедри. Керівник кафедри 
обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою 
Університету строком на п’ять років відповідно до Положення. Ректор 
Університету укладає із завідувачем кафедри контракт.

Особа не може перебувати на посаді декана факультету більш як два 
строки підряд.

Зазначена вимога поширюється на осіб, обраних на посаду декана 
після затвердження цього Статуту.

Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, 
виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює 
контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчальною, 
методичною, науковою та організаційною діяльністю викладачів.

10. Керівництво Університетською клінікою здійснює директор. За 
поданням ректора кандидатура директора Університетської клініки 
розглядається Вченою радою Університету. У разі погодження 
кандидатури Вченою радою, ректор Університету видає наказ про 
призначення на посаду директора Університетської клініки та укладає з 
ним контракт.
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Директор забезпечує вирішення організаційно-управлінських та 
медико-технологічних питань і є відповідальним за діяльність 
Університетської клініки.

11. Керівництво медичним коледжем здійснює директор. Директор 
коледжу обирається за конкурсом Вченою радою Університету строком на 
п'ять років з урахуванням пропозицій Педагогічної ради медичного 
коледжу відповідно до Положення. Ректор Університету укладає з 
директором коледжу контракт строком на п’ять років. Директор коледжу 
здійснює свої повноваження на постійній основі.

Особа не може перебувати на посаді директора коледжу більш як два 
строки підряд.

Зазначена вимога поширюється на осіб, обраних на посаду директора 
після затвердження цього Статуту.

Директор коледжу може бути звільнений з посади ректором 
Університету з підстав 'та в порядку, передбачених законодавством 
України та контрактом.

12. Вчена рада Університету є колегіальним органом управління, 
склад якого обирають строком на п’ять років. Її склад затверджується 
наказом ректора Університету.

Порядок формування та організації діяльності Вченої ради 
Університету визначається чинним законодавство^ та відповідним 
положенням, затвердженим Конференцією трудового колективу 
Університету.

13. До складу Вченої ради Університету входять:
за посадами: ректор, проректори, заступники ректора, декани 

факультетів, керівники навчально-наукових підрозділів та інших 
структурних підрозділів, вчений секретар, директор наукової бібліотеки, 
головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних 
органів первинних організацій профспілки співробітників та студентів 
Університету;

виборні представники, які представляють наукових, науково- 
педагогічних працівників і обираються з-поміж завідувачів (начальників) 
кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук;

виборні представники, які представляють інших працівників 
Університету та працюють у ньому на постійній основі;

виборні представники, які представляють студентів.
При цьому не менше як 75 відсотків чисельності складу Вченої ради 

мають становити наукові, науково-педагогічні працівники вищого 
навчального закладу і не менше як 10 відсотків — виборні представники з 
числа студентів.

14. Виборні представники з числа працівників обираються 
Конференцією трудового колективу Університету за поданням підрозділів, 
у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів 
обираються студентами Університету шляхом прямих таємних виборів.
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15. Вчену раду Університету очолює голова, якого вона обирає 
таємним голосуванням із числа своїх членів, що мають науковий ступінь 
та або вчене звання, на строк діяльності Вченої ради.

16. Рішення Вченої ради Університету набувають чинності за 
наказом ректора.

17. Вчена рада Університету:
визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, 

наукової та інноваційної діяльності Університету;
розробляє і подає Конференції трудового колективу Університету 

проект його Статуту, а також рішення про внесення змін і доповнень до 
нього;

ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету; 
відповідно до законодавства визначає розмір коштів, які виділяє

Університет на фінансування здійснення повноважень органів 
сту дентського самоврядування;

визначає систему та затверджує процедури внутрішнього
забезпечення якості вищої освіти;

ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у 
територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування 
бюджетних коштів, або у банківських установах;

ухвалює за поданням ректора рішення щодо утворення та 
припинення структурних підрозділів;

обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів 
факультетів, завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, 
керівників філій, та кандидатів, які вперше обираються на вакантні посади 
доцентів та старших викладачів;

затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня 
вищої освіти та спеціальності;

ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає 
строки навчання на відповідних рівнях;

затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про 
вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі 
випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави 
для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та 
інноваційної діяльності;

оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів; 
присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і

подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії 
центрального органу виконавчої влади з формування державної політики у 
сфері освіти і науки;

ухвалює остаточні рішення про визнання іноземних документів про 
вищ\ освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу
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педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а 
також під час зарахування вступників на навчання;

має право вносити до Конференції трудового колективу 
Університету подання про відкликання ректора;

вносить подання до Конференції трудового колективу Університету 
про затвердження складу Наглядової ради та дострокове припинення 
діяльності її чинного складу;

розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до його 
Статуту.

18. В Університеті діють вчені ради факультетів, яким Вчена рада 
Університету делегує частину своїх повноважень, визначених цим 
Статутом.

Склад вчених рад факультетів формується на засадах, визначених 
цим Статутом для створення Вченої ради Університету.

Порядок формування вчених рад факультетів та їх повноваження 
визначаються відповідними положеннями, затвердженими Вченою радою 
Університету.

19. Для вирішення поточних питань діяльності Університету за 
поданням ректора утворюються робочі органи: ректорат, деканати, 
приймальна комісія, фахова атестаційна комісія, центральна методична 
рада, циклові методичні комісії тощо.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої 
та/або наукової діяльності Університету ректор має право утворювати на 
громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду 
роботодавців, педагогічну, студентську наукову раду, раду з інноваційного 
розвитку, раду із соціально-побутових питань тощо).

Положення про робочий чи дорадчий орган затверджує Вчена рада 
Університету відповідно до цього Статуту.

20. Центральна методична рада (далі - ЦМР) є навчально- 
методичним робочим органом Університету, що здійснює організаційне 
керівництво навчально-методичною роботою. У своїй діяльності ЦМР 
керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 
засади державної мовної політики», наказами Міністерства освіти і науки 
У країни (далі МОН України), МОЗ України щодо вищої та вищої медичної 
і фармацевтичної освіти, рекомендаціями Центрального методичного 
кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, Статутом закладу, 
наказами ректора.

Статус і порядок роботи ЦМР визначається відповідним 
Положенням про ЦМР, яке затверджує Вчена рада Університету

21. Наглядова рада утворюється в Університеті для здійснення 
нагляду за управлінням майном Університету, дотриманням мети його 
створення, в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і 
конкурентоспроможності вищого навчального закладу.
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Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах із 
застосуванням принципів колегіальності та гласності при ухваленні 
рішень.

Термін повноважень Наглядової ради 5 років.
Кількісний склад її становить 5 осіб.
Персональний склад Наглядової ради пропонує Вчена рада 

Університету та затверджує Конференція трудового колективу. До її 
складу не можуть входити працівники Університету.

Очолює Наглядову раду її голова, який обирається більшістю голосів 
її членів зі свого складу.

Голова Наглядової ради подає для затвердження Конференцією 
трудового колективу регламент її діяльності.

22. Основними завданнями Наглядової ради є сприяння
Університетові в: >

розв’язанні перспективних завдань його розвитку;
реалізації державної політики з підготовки та підвищення

кваліфікації фахівців народного господарства;
налагодженні і вдосконаленні взаємодії з органами державної влади,

місцевого самоврядування, навчальними закладами та науковими 
установами, підприємствами, організаціями та громадськістю;

сприянні залученню фінансових ресурсів для забезпечення основних 
напрямів розвитку Університету і здійсненні контролю за їх 
використанням, пошуку шляхів розширення і вдосконалення міжнародного 
співробітництва університету.

23. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі 
Конференції трудового колективу з правом дорадчого голосу.

24. Наглядова рада має право вносити Конференції трудового 
колективу Університету подання про відкликання ректора з посади.

25. Голова Наглядової ради виступає із щорічною інформацією про 
стан та результати її діяльності перед Конференцією трудового колективу 
Університету.

26. Конференція трудового колективу Університету може достроково 
припинити дію чинного складу Наглядової ради на таких підставах:

за заявою Наглядової ради про її розпуск;
за поданням Вченої ради Університету щодо неефективної діяльності 

Наглядової ради з реалізації завдань, визначених цим Статутом;
або на інших підставах, передбачених чинним законодавством або 

рішенням суду.

VII. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО ТА СТУДЕНТСЬКОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ
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1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 
Університету є Конференція трудового колективу, що включає також 
виборних представників із числа студентів.

У Конференції мають бути представлені всі категорії учасників 
освітнього процесу Університету. При цьому не менше ніж 75 відсотків 
складу її делегатів повинні становити наукові, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі, 
не менше як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які 
обираються останніми шляхом прямих таємних виборів. Решта делегатів 
Конференції є іншими категоріями працівників Університету.

Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.
Головою Конференції Університету є ректор, заступником голови - 

проректор, який виконує обов’язки ректора за його відсутності.
Секретарем Конференції ^вчений секретар Вченої ради.
Позачергове скликання Конференції може бути ініційоване 

ректоратом, Вченою радою Університету, профспілковим комітетом або не 
менше 2/3 делегатів Конференції, або 25% кафедр Університету.

Із делегатів першого засідання Конференції трудового колективу 
шляхом відкритого голосування обирається постійно діюча президія 
конференції у кількості 5 осіб, до компетенції якої належить підготовча 
робота з проведення щорічних або позачергових конференцій. •

До компетенції президії належить:
підготовка порядку денного згідно з питаннями, наданими ректором 

Університету в разі проведення чергової Конференції, а у разі скликання 
позачергової Конференції - згідно з порядком денним, наданим органом, 
який її скликав;

визначення місця та часу проведення Конференції;
підготовка технічних засобів у разі необхідності;
друкування порядку денного у кількості примірників відповідно до

чисельного складу делегатів;
надання порядку денного делегатам у термін не менше ніж за 7 днів 

до проведення Конференції у письмовій формі;
підготовка тимчасових посвідчень для делегатів Конференції у 

кількості примірників відповідно до чисельного складу делегатів та 
організація друкування тимчасових посвідчень делегатів Конференцій;

підготовка списків делегатів для реєстрації;
визначення делегатів, що можуть бути відсутні з поважних причин; 
реєстрація делегатів, що прибули на Конференцію відповідно до

списків;
видача тимчасових посвідчень делегатам Конференцій; 
звітування голові Конференції про кількісний склад делегатів та

кількість зареєстрованих делегатів і виданих тимчасових посвідчень;
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підготовка бюлетенів для таємного голосування за питаннями згідно 
з порядком денним у необхідній кількості відповідно до чисельного складу 
Конференції.

Порядок скликання, обрання делегатів і ухвалення рішень 
Конференції визначається затвердженим нею Положенням.

2. Конференція трудового колективу Університету:
погоджує за поданням Вченої ради Університету Статут 

Університету чи зміни (доповнення) до нього;
заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його 

діяльність;
обирає Комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю;
розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора;
затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету і 

Колективний договір;
розглядає інші питання діяльності Університету, внесені до порядку 

тенного Конференції в порядку, визначеному її Положенням.
3. Органом громадського самоврядування факультету (інституту) є 

збори трудового колективу факультету (інституту), включно з виборними 
представниками з числа осіб, які навчаються в Університеті. *

На зборах мають бути представлені всі працівники факультету 
институту) та виборні представники з числа осіб, які навчаються. При 
цьому не менше як 75 відсотків складу зборів мають становити наукові та 
науково-педагогічні працівники факультету (інституту) і не менше як 15 
відсотків — виборні представники з числа студентів, які обираються 
останніми шляхом прямих таємних виборів. Решта членів зборів є іншими 
категоріями працівників факультету (інституту).

Збори трудового колективу факультету (інституту) скликаються не 
□ідше ніж один раз на рік.

Порядок скликання зборів трудового колективу факультету 
(інституту) та організації їх діяльності визначається положенням, 
затвердженим зборами.

4. Збори трудового колективу факультету (інституту): 
оцінюють діяльність керівника факультету (інституту); 
затверджують річний звіт про діяльність факультету (інституту); 
подають ректорові Університету пропозиції щодо відкликання з

посади керівника факультету (інституту) на підставах, передбачених 
законодавством України, Статутом Університету та укладеним з ним 
контрактом;

обирають виборних представників до вченої ради факультету 
(інституту);

пропонують кандидатури виборних представників до Вченої ради 
Університету;
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обирають делегатів до Конференції трудового колективу 
Університету.

5. В Університеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємним 
складником громадського самоврядування Університету. Студентське 
самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання 
щодо навчання та побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також 
брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.

Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Університету. 
Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права і можуть 
обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні й інші органи 
студентського самоврядування.

Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 
студентів та їх участь в управлінні Університетом. Студентське 
самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи 
студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного 
голосування студентів.

Студентське самоврядування діє на рівні студентської групи, 
факультету, гуртожитку та Університету.

Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, 
визначені Вченою радою Університету в розмірі, передбаченому чинним 
законодавством не менше як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих 
Університетом від основної діяльності.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, статутом Університету та положенням про студентське 
самоврядування Університету, що затверджується конференцією студентів 
Університету.

6. В Університеті та його структурних підрозділах діє наукове 
товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, яке є 
складовою системи громадського самоврядування Університету.

У роботі наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 
40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих 
учених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або 
працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, 
підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Органи управління наукових товариств студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених формуються на демократичних засадах 
шляхом виборів. Структура наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених та організаційний механізм його діяльності 
визначаються положенням, яке затверджує вищий колегіальний орган 
громадського самоврядування Університету — Конференція трудового 
колективу.
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Фінансовою основою діяльності наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих учених є кошти, визначені Вченою 
радою Університету.

У своїй діяльності наукові товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих учених керуються законодавством, цим Статутом та 
положенням про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих учених.

VIII. ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, 
ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ

1. Прийом на навчання до Університету здійснюється на конкурсній 
основі відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів, затверджених МОН України.

2. Підставою для оголошення прийому до Університету для здобуття 
вищої освіти за відповідними рівнями і ступенями є ліцензія щодо надання 
відповідних освітніх послуг, видана МОН України.

3. Відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 
закладів Вчена рада Університету затверджує Правила прийому до 
Університету, які розміщуються на офіційному веб-сайті і вносяться до 
Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Правила прийому 
діють протягом календарного року.

4. У Правилах прийому до Університету обов’язково вказується 
перелік акредитованих та неакредитованих освітніх програм, за якими 
здійснюється прийом на кожний рівень вищої освіти.

5. У правилах прийому передбачено особливості вступу: 
осіб на основі повної загальної середньої освіти;
осіб на основі раніше здобутих ступенів молодшого бакалавра, 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста і 
спеціаліста);

осіб до аспірантури та докторантури; 
іноземців та осіб без громадянства;
осіб, які мають право на зарахування поза конкурсом і т. ін.
6. В установленому порядку та у визначений строк Правила прийому 

до У ніверситету подаються Університетом для отримання державного 
замовлення на підготовку фахівців за відповідними спеціальностями 
(спеціалізаціями) до спеціально уповноваженої установи, що проводить 
зовнішнє незалежне оцінювання.

7. Організацію прийому вступників до Університету здійснює 
приймальна комісія, склад якої затверджує своїм наказом ректор 
У ніверситету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з 
положенням, затвердженим Вченою радою Університету. Положення про 
приймальну комісію оприлюднюється на офіційному веб-сайті 
Університету.
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8. Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 
переведення осіб, які навчаються в Університеті, а також порядок надання 
їм академічної відпустки визначаються Законом України «Про вищу 
освіту» та положеннями, затвердженими в установленому законодавством 
порядку органами державної влади і Вченою радою Університету.

IX . ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Освітній процес - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері 
вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 
компетентностей в осіб, які навчаються, а також на формування 
гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес в Університеті регламентує відповідне Положення, 
затверджене Вченою радою.

2. Мовою викладання в Університеті є державна мова.
Перелік іноземних мов, якими здійснюється викладання навчальних 

дисциплін, визначає Університет.
За бажанням здобувачів вищої освіти Університет створює 

можливості для вивчення ними мови національної меншини в обсязі, що 
дає змогу провадити професійну діяльність в обраній галузі з 
використанням цієї мови.

3. Підготовка фахівців з вищою освітою в Університеті здійснюється 
за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими 
програмами на таких рівнях вищої освіти:

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 
перший (бакалаврський) рівень; 
другий (магістерський) рівень; 
третій (освітньо-науковий) рівень; 
науковий рівень.
4. Навчання в Університеті здійснюється за такими формами: 
очна (денна, вечірня);
заочна (дистанційна).
Форми навчання можуть поєднуватися.
5. Освітній процес в Університеті здійснюється за такими формами: 
навчальні заняття;
самостійна робота; 
практична підготовка; 
контрольні заходи.
6. Основними видами навчальних занять в Університеті є: 
лекція;
лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; 
консультація.
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7. Університет має право встановлювати інші форми освітнього 
процесу та види навчальних занять згідно з чинним законодавством.

8. Практична підготовка осіб, які навчаються в Університеті, 
здійснюється шляхом проходження ними різних видів (навчальної, 
навчально-виробничої, переддипломної) практики на підприємствах, в 
установах та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами 
або в його підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.

Проходження практики студентами здійснюється відповідно до 
законодавства.

9. Учасниками освітнього процесу в Університеті згідно із 
законодавством є:

наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники; 
здобувані вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті; 
фахівці-практики, які залучаються до освітнього процесу на

освітньо-професійних програмах;
інші працівники Університету.
До освітнього процесу можуть залучатися роботодавці.
10. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність науково- 

ледагогічних працівників Університету регулюється законодавством про 
наукову і науково-технічну та інноваційну діяльність.

11. Особам, які здійснюють науково-педагогічну або наукову 
діяльність. Вчена рада Університету присвоює вчені звання, з видачею 
відповідного документа державного зразка згідно із законодавством:

доцент;
професор.
12. Основними посадами науково-педагогічних працівників 

Університету є:
ректор;
проректор, діяльність якого безпосередньо пов’язана з освітнім або 

науковим процесом;
декан факультету, його заступники, діяльність яких безпосередньо 

дов'язана з освітнім або науковим процесом;
директор бібліотеки; 
завідувач кафедри; 
професор; 
доцент;
старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист; 
науковий працівник бібліотеки; 
завідувач аспірантури, докторантури.
13. Повний перелік посад науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищих навчальних закладів установлює Кабінет Міністрів 
У країни. Перелік посад наукових працівників Університету визначається 
відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність».
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14. Посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, 
які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають 
ступінь магістра або інший рівень вищої освіти, який до нього 
прирівнюється.

15. Заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників - 
завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів 
здійснюється шляхом конкурсного відбору, порядок проведення якого 
затверджує Вчена рада Університету.

З особами, які були обрані за конкурсом, ректор Університету 
кладає контракт згідно з чинним законодавством.

16. В окремих випадках для забезпечення безперервності освітнього
процесу може бути призначений (прийнятий) на відповідну посаду 
науково-педагогічний працівник на умовах строкового трудового договору 
(контракту). ч

17. Особа у вищому навчальному закладі не може одночасно займати 
дві та більше посади, що передбачають виконання адміністративно- 
управлінських функцій.

18. Робочий час науково-педагогічних працівників становить 36 
годин на тиждень (скорочена тривалість робочого часу).

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час 
знконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та 
інших трудових обов’язків. Робочий час наукового працівника включає час 
виконання ним наукової, дослідної, консультативної, експертної, 
організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Норми часу навчальної роботи визначає МОН України за 
погодженням із зацікавленими державними органами.

Норми часу методичної, наукової, організаційної роботи визначає 
Університет.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково- 
педагогічного працівника визначається законодавством.

Рекомендований перелік видів навчальної, методичної, наукової та 
організаційної роботи для науково-педагогічних і наукових працівників 
установлює Міністерство освіти і науки.

Види навчальної роботи науково-педагогічних працівників 
відповідно до їх посад визначає Університет за погодженням із виборним 
органом первинної організації профспілки.

Залучення науково-педагогічних і наукових працівників до роботи, 
не передбаченої трудовим договором, може здійснюватися лише за їхньою 
згодою або у випадках, передбачених законодавством.

19. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 
Університету мають право згідно із законодавством:

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, 
суспільства та людства загалом;

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;
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на захист професійної честі та гідності;
брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та 

бути обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої 
ради Університету чи його факультету (інституту);

обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
навчального процесу та передбачені навчальними планами та програмами;

на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених 
законодавством, нормативними актами Університету, умовами 
індивідуального трудового договору та колективного договору;

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними 
•ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно- 
освітніх підрозділів Університету;

на захист права інтелектуальної власності;
на підвищення кваліфікації та стажування не рідше ніж один раз на 

п'ять років;
отримувати житло, у тому числі службове (за його наявності), у 

встановленому законодавством порядку;
отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 

теконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством 
порядку; •

брати участь в об’єднаннях громадян;
на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому 

законодавством порядку.
20. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 

Університету мають також інші права, передбачені законодавством. На 
-туково-педагогічних і наукових працівників Університету поширюються 
всі права, передбачені законодавством для наукових працівників наукових 
установ.

21. Наукові та науково-педагогічні працівники Університету мають 
“гаво на пенсійне забезпечення відповідно до Закону України «Про 
наукову і науково-технічну діяльність».

22. Науково-педагогічні, наукові та педагогічні працівники 
Університету зобов’язані:

забезпечувати викладання навчальних дисциплін відповідної 
освітньої програми за спеціальністю на високому науково-теоретичному і 
методичному рівні, провадити наукову діяльність (для науково- 
гедагогічних працівників);

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію (для науково-педагогічних працівників);

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність 
осіб, які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, 
зиховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та 
державних символів України;
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проходити атестацію у порядку, встановленому законодавством; 
розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, самостійність,

ініціативу, творчі здібності;
дотримуватися Статуту та Правил внутрішнього розпорядку 

Університету, законів, інших нормативно-правових актів;
дотримуватись вимог антикорупційного законодавства; 
виконувати в повному обсязі посадову інструкцію та умови

контракту.
23. Науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим 

працівникам Університету встановлюються такі гарантії:
створюються належні умови для праці, підвищення кваліфікації, 

організації побуту, відпочинку та медичного обслуговування, у тому числі 
викладачам з інвалідністю;

виплачуються в разі ч втрати роботи компенсації відповідно до 
законодавства.

Науково-педагогічним, науковим працівникам установлюються 
zсплати за науковий ступінь доктора філософії (або ступінь, прирівняний 
до нього) та доктора наук, а також за вчене звання доцента та професора в 
?•: змірах та порядку згідно з чинним законодавством.

24. Післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти 
72 професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення та 
: нозлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої 
трофесп. спеціальності на основі здобутого раніше освітнього рівня та 
тактичного досвіду.

Післядипломна освіта в Університеті здійснюється на базі 
факультету (інституту) після дипломної освіти. Післядипломна освіта 
зключас спеціалізацію, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 
ттзжузання.

Форми післядипломної освіти: інтернатура, лікарська резидентура, 
за:нічна ординатура тощо.

Інтернатура функціонує в Університеті та закладах охорони здоров’я 
~2 фармації і є обов’язковою формою первинної спеціалізації осіб за 
-Т'.карськими і провізорськими спеціальностями для отримання кваліфікації 
лікаря-спеціаліста або провізора-спеціаліста.

Лікарська резидентура функціонує в Університеті і є формою 
деталізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими спеціальностями 
заключно на відповідних клінічних кафедрах для отримання кваліфікації 
лікаря-спеціаліста згідно з Переліком лікарських спеціальностей, 
затверджених МОЗ України.

Клінічна ординатура функціонує в Університеті і є формою 
підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів, які пройшли підготовку в 
інтернатурі та/або резидентурі за відповідною лікарською спеціальністю.
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Особа, яка успішно закінчила навчання за програмою 
“ слжаипломної освіти, отримує відповідний документ, зразок якого 
затверджує МОЗ України.

Науково-педагогічні працівники підвищують кваліфікацію та 
проходять стажування в Україні і за кордоном відповідно до 
законодавства.

Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування 
зауково-педагогічних працівників не рідше ніж один раз на п’ять років із 
збереженням середньої заробітної плати.

Результати підвищення кваліфікації та проходження стажування 
=оіховуються під час атестації та обрання на посаду за конкурсом чи
кладення трудового договору з науково-педагогічними працівниками.

Посади науково-педагогічних працівників, які підвищують 
кваліфікацію або проходять стажування з відривом від виробництва, на 
□ей період можуть заміщуватися іншими особами без проведення конкурсу 
-2 умовах строкового трудового договору.

25. Особами, які навчаються в Університеті, є: 
здобувані вищої освіти - студенти, аспіранти, докторанти;
і тлі особи, які навчаються в Університеті, - слухачі, інтерни, лікарі- 

те?<де:-~і. клінічні ординатори, магістри наукового рівня.
26. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на: 
забір форми навчання під час вступу до Університету; 
безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й побуту; 
тру дову діяльність у позанавчальний час;
додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним 

едем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
д- . не давством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
-зазчальною, науковою та спортивною базами Університету;

безоплатне забезпечення інформацією для навчання в доступних
форматах із використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими 
освітніми потребами);

користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами Університету в порядку, передбаченому цим Статутом; 

забезпечення гуртожитком на строк навчання в порядку,
встановленому законодавством, за наявності в ньому вільних місць;

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх 
робіт для публікації;

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, 
спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні 
"2 за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
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участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 
-із-ільного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
>часть у громадських об’єднаннях;
участь у діяльності органів громадського самоврядування 

Університету, інститутів, факультетів, Вченої ради Університету, органів 
сту дентського самоврядування;

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 
кзітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі загальної 
кількості кредитів ЄКТС відповідно до вимог законодавства, передбачених 
1'- цього рівня вищої освіти. При цьому здобувані певного рівня вищої 
гсзіти мають право обирати навчальні дисципліни, що пропонуються для 
-длих рівнів вищої освітц, за погодженням з керівником відповідного 

цехультету чи підрозділу;
навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у 

декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї 
аииюї освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) 
оюджетут

академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
отримання соціальної допомоги у випадках* встановлених

законодавством;
зарахування до страхового стажу відповідно до Закону України «Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» періодів навчання на 
генній формі навчання в Університеті, аспірантурі, докторантурі, клінічній 
гслинатурі, інтернатурі, резидентурі за умови добровільної сплати 
страхових внесків;

академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих 
таз здобувана вищої освіти, а також на поновлення навчання в порядку, 
встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й 
науки та положенням Університету;

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи в навчанні,

науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні 
досягнення тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства;

безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, 
закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання 
з-гробничих функцій згідно із законодавством;

канікулярну відпустку тривалістю не менше як вісім календарних 
тижнів на навчальний рік;

отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття 
вищої освіти в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
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оскарження дій органів управління Університету та їх посадових 
науково-педагогічних працівників;
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ 

д? інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних 
псжазань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом 
заоров'я.

Особи, які навчаються на денній формі навчання за рахунок коштів 
державного бюджету, мають право на отримання стипендій в
стан ? зленому законодавством порядку.

Особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій 
діяльності, за рішенням Вченої ради Університету можуть призначатися 
лесс їдальні стипендії за наявності відповідних коштів.

Здобувані вищої освіти, які навчаються на денній формі навчання, 
д-: ть лраво на пільговий, проїзд у транспорті в порядку, установленому

Кабінетом Міністрів України.
Студенти мають право на отримання студентського квитка, зразок 

егосо затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і 
-д а після закінчення навчання - на отримання документа про вищу

- державного зразка.
27. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані: 
дотримуватися вимог законодавства, Статуту та Правил

ї.-у-т длкього розпорядку Університету;
своєчасно та повною мірою виконувати вимоги з охорони праці,

іехніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, 
леседбачені відповідними правилами та інструкціями;

своєчасно, повною мірою та з належною якістю виконувати вимоги 
освітньої (наукової) програми;

своєчасно та в повному обсязі відвідувати заняття згідно із 
затвердженим навчальним планом;

своєчасно інформувати деканат факультету про причини 
неможливості відвідувати заняття та подавати підтверджувальні 
документи;

бережливо ставитись до майна та обладнання Університету, 
стриманого в користування;

брати активну участь у підтриманні належного громадського 
лсрядку на території Університету, у гуртожитках та навчальних корпусах; 

своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати збитки, завдані
Університету.

X. НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в 
Університеті провадиться відповідно до Закону України «Про наукову і
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науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства про освітню, 
наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність. Вона є невід'ємною 
складовою освітньої діяльності і провадиться з метою інтеграції наукової, 
освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Суб’єктами наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності є 
наукові, науково-педагогічні працівники, особи, які навчаються в 
Університеті, інші його працівники, а також працівники підприємств, 
установ, організацій, які спільно з Університетом провадять таку 
діяльність.

2. Основною метою наукової, науково-технічної та інноваційної 
діяльності є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 
досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження 
нових конкурентоспроможних технологій, матеріалів тощо для 
забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки фахівців 
інноваційного типу.

3. Основними завданнями наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності Університету є:

одержання конкурентоспроможних наукових фундаментальних і 
науково-прикладних результатів у галузі охорони здоров’я (медицини, 
фармації, стоматології, технологій медичної діагностики та лікування, 
медичної та психологічної реабілітації), біології, природничих та інших 
наук, визначених МОН України;

підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
впровадження результатів наукових досліджень в освітньому 

процесі, практичній медицині, стоматології та фармації;
здійснення заходів з трансферу технологій, об’єктів права 

інтелектуальної власності та майнових прав;
формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
Набуття, охорона та захист прав Університету й учасників освітнього 

процесу щодо результатів наукової, науково-технічної та інших видів 
діяльності забезпечуються відповідно до закону.

XI. ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Лікувально-діагностична діяльність здійснюється згідно з 
Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони 
здоров’я та договорами, укладеними Університетом з лікувально- 
профілактичними закладами.

2. Базовим структурним підрозділом, що здійснює лікувально- 
діагностичну діяльність, також є Університетська клініка, що діє 
відповідно до Положення про Університетську клініку, затвердженого 
Вченою радою Університету.
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XII. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Відповідно до законодавства України та з урахуванням 
організаційно-правової форми Університету з метою забезпечення його 
статутної діяльності, МОЗ України закріплює за Університетом на основі 
права оперативного управління будівлі, споруди, майнові комплекси, 
комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

2. Майно, що знаходиться в оперативному управлінні Університету, 
не підлягає вилученню або передачі будь-яким юридичним і фізичним 
особам, без згоди МОЗ України та Конференції трудового колективу 
Університету, крім випадків, передбачених законодавством.

3. Майно Університету, що забезпечує його статутну діяльність, не 
може бути предметом застави.

4. Майно Університету складають основні фонди, інші матеріальні 
цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі.

5. Університет має право використовувати закріплене за ним на праві 
оперативного управління майно для провадження господарської 
діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до 
законодавства, у разі необхідності, з метою забезпечення належних умов 
статутної діяльності, Університет має право орендувати рухоме та 
нерухоме майно у фізичних осіб-підприємців та* юридичних осіб 
незалежно від форми власності в порядку, передбаченому законодавством, 
на договірних засадах.

6. Фінансування Університету здійснюється:
за рахунок коштів Державного бюджету на умовах державного 

замовлення на оплату послуг підготовки фахівців, наукових і науково- 
педагогічних кадрів;

за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, з 
дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, 
публічності та прозорості у прийнятті рішень.

7. Іншими джерелами фінансування є:
плата за послуги, що надаються Університетом згідно з його 

основною діяльністю;
надходження від додаткової (господарської) діяльності; 
плата за оренду майна;
надходження від реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна);
благодійні внески, гранти та дарунки;
кошти, що надійшли від підприємств, організацій, фізичних осіб та 

від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому 
числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 
розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або юридичних осіб;
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кошти, що отримуються від розміщення на депозитах тимчасово 
вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг;

інші, не заборонені законодавством джерела.
8. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх 
послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевих 
бюджетів.

Університет не має права розподіляти отримані від надання платних 
послуг кошти або їх частину серед засновників (учасників), працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів 
органів управління та інших пов'язаних з ними осіб.

9. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням 
ведення бухгалтерського обліку.

10. Оплата праці > в Університеті здійснюється згідно із 
законодавством про працю України, Законом України «Про вищу освіту» 
за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються 
Кабінетом Міністрів України та іншими центральними органами 
виконавчої влади для вищих навчальних закладів та договорами.

11. Університет має право в межах фонду заробітної плати за 
рахунок коштів, виділених з Державного бюджету України, та власних 
коштів, встановлювати підвищені посадові оклади, стипендії та інші 
заохочувальні виплати відповідно до законодавства України.

12. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання 
працівників Університету, порядок встановлення надбавок за високі 
досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, а 
також порядок встановлення і скасування підвищених посадових окладів, 
стипендій, доплат для працівників з суміщенням посад, розширення зон 
обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, 
визначаються окремим Положенням, яке затверджує ректор, та умовами 
колективного договору між адміністрацією та профспілковим комітетом. 
Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять 
безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або 
добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі 
нерезидентів, Університету для здійснення освітньої, медичної, наукової, 
виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності не вважаються 
прибутком і не оподатковуються.

13. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово- 
господарської діяльності Університету.

Університет, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 
інших нормативно-правових актів, складає затверджені форми місячної, 
квартальної та річної звітності та подає їх до МОЗ України, органів 
Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби
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України, Державного комітету статистики, Пенсійного фонду України, 
Фонду соціального страхування України.

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

Ректор та головний бухгалтер Університету несуть персональну 
відповідальність за достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

Аудит діяльності Університету, здійснюється згідно із 
законодавством.

XIIL МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Міжнародна діяльність Університету здійснюється в рамках 
процесу інтернаціоналізації освіти і науки, тобто спрямована на інтеграцію 
у загальноєвропейський та світовий освітній простір, а також на отримання 
Університетом додаткових можливостей прискореного розвитку в рамках 
Болонського процесу.

Університет відповідно до законодавства здійснює міжнародне 
співробітництво у сфері вищої освіти й наукової діяльності, встановлює 
прямі зв’язки з вищими навчальними закладами, науковими установами та 
підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами 
тощо, укладає договори про співробітництво.

2. Основними напрямами міжнародного співробітництва 
Університету є:

- членство у міжнародних та європейських асоціаціях медичних і 
фармацевтичних університетів, організаціях, співтовариствах, фондах;

- участь у міжнародних освітніх та наукових програмах;
- участь у розробці інноваційних освітніх технологій, зокрема 

дистанційного навчання;
- проведення спільних наукових досліджень;
- створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними 

вищими навчальними закладами, науковими установами, організаціями;
- проведення спільних наукових досліджень;
- участь у програмах двостороннього та багатостороннього 

міждержавного і міжуніверситетського обміну студентами, аспірантами, 
докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими 
працівниками;

- сприяння академічній мобільності наукових, науково-педагогічних 
працівників та осіб, які навчаються;

- направлення осіб, які навчаються в Університеті, на навчання до 
закордонних вищих навчальних закладів;
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- відрядження за кордон педагогічних, науково-педагогічних та 
наукових працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової 
роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів 
між вищими навчальними закладами та іноземними партнерами;

- відрядження за кордон представників Університету в рамках 
виконання спільних міжнародних проектів;

- залучення педагогічних, науково-педагогічних та наукових 
працівників іноземних вищих навчальних закладів для участі в 
педагогічній, науково-педагогічній та науковій роботі університету та в 
рамках реалізації спільних міжнародних проектів;

- організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 
інших заходів;

- спільна видавнича діяльність;
- надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, іноземним громадянам в Україні;
- інші напрями і форми, не заборонені законом.
3. Зовнішньоекономічна діяльність Університету провадиться 

відповідно до законодавства шляхом укладення договорів з іноземними 
юридичними та фізичними особами.

Основними напрямами зовнішньоекономічної діяльності 
Університету є:

- організація підготовки осіб із числа іноземних громадян до вступу у 
вищі навчальні заклади України та осіб із числа громадян України до 
навчання за кордоном;

- провадження освітньої діяльності, пов’язаної з навчанням 
іноземних студентів, а також підготовка наукових кадрів для іноземних 
держав;

- організація навчання за кордоном;
- виконання наукових досліджень і науково-технічних розробок.

XIV. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Зміни та доповнення до цього Статуту погоджуються 
конференцією трудового колективу Університету за поданням Вченої ради 
Університету.

2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються в тому ж 
порядку, що і сам Статут.

3. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до законодавства України.
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XV. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

1. Рішення про створення, реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, 
перетворення) чи ліквідацію Університету ухвалює Кабінет Міністрів 
України.

Реорганізація чи ліквідація Університету здійснюється в порядку, 
визначеному законодавством.

У разі припинення Університету (у результаті його.ліквідації, злиття, 
поділу, приєднання або перетворення), активи передаються одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються 
до доходу бюджету.

2. Процесом реорганізації, ліквідації керує Ліквідаційна комісія (далі 
- Комісія), що створюється наказом МОЗ України. До складу ліквідаційної 
комісії входять представники МОЗ України та Університету. Порядок і 
строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій 
кредиторам визначає МОЗ України.

З моменту її створення до Комісії переходять усі повноваження з 
управління Університетом. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний 
баланс Університету і подає його до МОЗ України.

3. У зв’язку з реорганізацією чи ліквідацією Університету 
вивільнюваним працівникам гарантується дотримання їх прав та інтересів 
згідно з трудовим законодавством.

Реорганізація чи ліквідація Університету не повинна порушувати 
права та інтереси осіб, які навчаються в ньому.

Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного 
здобуття особами вищої освіти покладається на МОЗ України.

Ю.М. Колесник

Змс
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д

Місто Запоріжжя, Запорізька область, Україна

Я, Алейнікова Н.О., приватний нотаріус 
Запорізького міського нотаріального округу 
Запорізької області, засвідчую вірність цієї копії 
з оригіналу документа, в останньому підчисток, 
дописок, закреслених слів, незастережених 

ень або інших особливостей

в реєстрі за № 
відповідно до вимог

‘Всього прошито 
(або прошнуровано),

'Т


