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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України і є 

документом, що регламентує діяльність Інгулецького коледжу ДВНЗ «Криворізький 

національний університет» (далі - Коледж), який є вищим навчальним закладом I 

рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст». У своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України та 

Положенням про державний вищий навчальний заклад.  
 

1.2. Як відокремлений структурний підрозділ ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» (надалі - Універитет) Інгулецький коледж ДВНЗ «КНУ» функціонує 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за 

№1155 від 06.10.2011 року «Про утворення відокремлених структурних підрозділів 

Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет». 

Коледж заснований на державній формі власності, без права юридичної особи, 

з правом підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами молодшого 

спеціаліста. 

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії від 27.09.2013р., протокол 

№106 (наказ МОН України від 03.10.2013р. №2648-л) коледж акредитований за І 

рівнем та здійснює підготовку фахівців з ліцензованих напрямків: 
 

№ 

п/п 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки 

Ліцензований обсяг 

денна заочна 

Підготовка молодших спеціалістів 

1 

0401 

Природничі 

науки 

5.04010602   

Прикладна екологія 
30 - 

2 

 

0503 

Розробка 

корисних 

копалин 

5.05030101  

Відкрита розробка корисних 

копалин 

100 50 

5.05030103  

Експлуатація та ремонт гірничого 

електромеханічного обладнання та 

автоматичних пристроїв 

80 25 

5.05030301З 

Збагачення корисних копалин 
80 50 

                                      

Коледж знаходиться за адресою: 

50102, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровської обл., 

вул. Каткова, 8. 

Телефон: 22-12-22. 
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Інгулецький коледж. 

 

1.3. З метою ефективного управління навчальною, науковою, виховною та 

господарською роботою ДВНЗ «Криворізький національний університет» делегує 

директора коледжу до Вченої ради університету.  

 

1.4. Коледжу надано право мати субрахунок у банку, печатки. Директору коледжу, 

заступнику директора з навчальної роботи, головному бухгалтеру делеговано право 

підпису розрахункових документів, які стосуються діяльності  Коледжу.  

Матеріально-технічну базу та фінанси коледжу складають основні фонди, 

оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких 

відображається на балансі.  

Коледж звітує за свою діяльність перед Міністерством освіти і науки України 

та ДВНЗ «Криворізький національний університет» у встановлені терміни.  

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ' ЯЗКИ ДІЯЛЬНОСТІ  

КОЛЕДЖУ 
 

2.1. Головною метою функціонування коледжу є:  

 забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, тобто 

такого рівня освіти, який ґрунтується на базі неповної середньої освіті, на 

повній загальній середній освіті, здобувається в процесі системного і 

послідовного засвоєння навчальної інформації, завершується здобуттям за 

підсумками державної атестації певної кваліфікації;  

 підготовка фахівців для потреб України.  
 

2.2. Головними завданнями коледжу є:  

1. Провадження освітньої діяльності, що:  

 пов'язана з наданням послуг для здобуття вищої освіти за певним напрямом 

підготовки;  

 забезпечує підготовку фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів;  

 відповідає стандартам вищої освіти.  

2. Здійснення творчої, мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої 

діяльності. 

3. Забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку 

фахівців з вищою освітою.  

4. Проведення профорієнтаційної роботи.  

5. Підготовка та атестація педагогічних кадрів, що здійснюється в акредитованих 

вищих навчальних закладах третього та четвертого рівня акредитації.  

6. Аналіз ситуації на ринку праці, визначення потреб у фахівцях за напрямом 

підготовки. Сприяння працевлаштуванню випускників.  

7. Забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання осіб, 

які навчаються у коледжі в дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України.  

8. Підвищення освітньо-культурного рівня громадян.  
 

2.3. Для здійснення вищевказаної мети і завдань коледж має право:  
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 готувати фахівців за державним замовленням, замовленням підприємств, 

установ,  організацій незалежно від їх форм власності;  

 разом з Університетом визначати зміст освіти з урахуванням державних 

стандартів та освітньо-професійних програм для закладів І рівня акредитації;  

 визначати форми та засоби проведення навчально-виховного процесу 

відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;  

 за погодженням з Університетом створювати нові структурні підрозділи і 

реформувати існуючі;  

 здійснювати оперативну діяльність по матеріально технічному забезпеченню 

основних напрямків роботи;  

 надавати платні послуги, проводити комерційну та господарську діяльність 

згідно з чинним законодавством та Статутом університету; вступати на 

добровільних засадах до асоціацій, професійних спілок та інших об'єднань за 

галузевими або територіальними принципами;  

 організовувати харчування студентів та працівників;  

 займатися реалізацією продукції від діяльності навчально-виробничих 

майстерень;  

 здійснювати навчання робітничим спеціальностям;  

 надавати послуги професійно-технічного навчання;  

 організовувати платні спортивні секції.  

 

2.4. Коледж зобов'язаний:  

 забезпечувати підготовку фахівців згідно державного замовлення та договорів 

з юридичними, фізичними та приватними особами;  

 підтримувати та покращувати навчально-матеріальну та соціальну базу;  

 забезпечувати своєчасну оплату податків та інших відрахувань;  

 здійснювати бухгалтерський оперативний облік та вести статистичну 

звітність. Директор та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за додержання порядку ведення, достовірність обліку та 

статистичної звітності;  

 сприяти працевлаштуванню випускників згідно чинного законодавства;  

 виконувати екологічні вимоги згідно чинного законодавства; 

 здійснювати підготовку до вступу у ВНЗ громадян України.  

 
 

3. СТРУКТУРА КОЛЕДЖУ 
 

3.1.Структура коледжу визначається директором відповідно цього положення і 

затверджується ректором університету.  
 

3.2.Основними структурними підрозділами коледжу є:  

1. Денне відділення, яке об'єднує «Гірничо-збагачувальне відділення» та 

«Електро-екологічне відділення» за напрямком професійної підготовки 

студентів;  

2. Заочне відділення;  

3. Відділення з практичного навчання та курсової підготовки;  

4. Циклові комісії:  
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 Гірничих дисциплін; 

 Екологічних дисциплін; 

 Електромеханічних дисциплін;  

 Збагачувальних дисциплін;  

 Природничо-математичних дисциплін;  

 Фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін;  

 Гуманітарних дисциплін;  

 Соціально-економічних дисциплін;  

 Фізкультури  і здоров'я.  

5. Кабінети і лабораторії згідно навчальних планів;  

6. Навчально-виробничі майстерні;  

7. Бібліотека;  

8. Гуртожиток;  

9. Бухгалтерія;  

10. Господарська частина;  

11.Відділ кадрів;  

12.Спортзал та стадіон.  

У коледжі можуть створюватись також інші структурні підрозділи, які беруть 

участь у процесі підготовки та навчання студентів або в організації чи забезпеченні 

його освітньої діяльності, в тому числі і платної, не забороненої чинним 

законодавством України.  

 

3.З. Структурні підрозділи коледжу функціонують і діють на підставі окремих 

положень.  

 

3.4. З метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, 

узгодження інтересів працівників коледжу, студентів і адміністрації обов'язковим є 

укладання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом 

Коледжу інтереси якого представляє профспілковий комітет Первинної 

профспілкової організації Профспілки металургів і гірників України в Інгулецькому 

коледжі ДВНЗ «КНУ».  
 

4. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ 

 

4.1. Керівництво Коледжем здійснює директор відповідно до повноважень наданих 

йому ректором Університету. Директор Коледжу обирається Вченою радою 

університету строком на 5 років.  Із директором Коледжу укладається контракт.  

 

4.2. Директор самостійно вирішує усі питання управління діяльністю коледжем за 

винятком тих, які віднесені до компетенції загальних зборів 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.  

 

4.3. Директор коледжу виконує такі обов'язки:  

 самостійно в межах чинного законодавства вирішує всі питання діяльності 

Коледжу як структурного підрозділу Університету;  
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 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 Університетом, 

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, притягає до 

дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством України;  

 визначає функціональні обов'язки працівників коледжу;  

 відраховує із закладу та поновлює на навчання студентів;  

 організовує побутове обслуговування студентів і працівників, здійснює заходи 

щодо їх оздоровлення;  

 затверджує між викладачами педагогічне навантаження;  

 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 

університету повноважень;  

 вносить до керівництва університету пропозиції щодо змін в штатному 

розписі;  

 відповідає за виконання покладених на Коледж завдань, результати 

фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого 

майна переданого Коледжу у підпорядкування; 

 щорічно звітує перед загальними зборами (конференцією) трудового 

колективу Коледжу; 

 забезпечує дотримання службової та державної таємниці.   

 

4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування у коледжі є 

загальні збори трудового колективу.  

 

4.5. Вищий колегіальний орган виконує такі функції:  

 розглядає виконання та затвердження колективного договору;   

 затверджує план соціального розвитку коледжу;  

 обирає комісію з трудових спорів згідно чинного законодавства України;  

 розглядає Положення про Інгулецький коледж як відокремлений структурний 

підрозділ ДВНЗ «Криворізький національний університет».  

 

4.6. Для вирішення основних питань діяльності коледжу, відповідно до цього 

Положення,  директор створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх 

повноваження. 
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  Робочі органи: адміністративна рада, приймальна комісія. 

Дорадчі органи:  педагогічна рада, методична рада.  

Положення про робочі та дорадчі органи та їх функції розробляються та 

затверджуються наказом директора коледжу.  

 

4.7. Адміністративна рада вирішує поточні питання діяльності коледжу, дотримання  

правил внутрішнього розпорядку, наказів і розпоряджень органів управління освіти, 

вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці та 

відпочинку студентів та працівників. Склад адміністративної ради затверджується 

наказом директора коледжу терміном на 1 рік.  

 

4.8. Функції, склад та порядок роботи педагогічної і методичної рад визначається 

положенням про них та наказом директора на навчальний рік. 

 

4.9. Керівництво педагогічною радою покладається на директора коледжу. 

Педагогічна рада проводить засідання не менше одного разу на два місяці.  

 

5. ОРГАНИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Студентське самоврядування Інгулецького коледжу ДВНЗ КНУ – це 

самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління 

навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється відповідно до  

мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.  

Основні завдання студентського самоврядування:  

 сприяння формуванню у студентів навчальних почуттів, поваги до України, 

рідного міста, а також свідомості та гідності;  

 забезпечення та захист інтересів студентів;  

 сприяння діяльності студентських гуртків, об'єднань, клубів за інтересами;  

 допомога адміністрації навчального закладу в організації навчально-виховної 

роботи в коледжі, та сприяє їх проведенню;  

 здійснення контролю за дотриманням студентами дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку;  

 організація співробітництва зі студентськими організаціями інших навчальних 

закладів, представлення коледжу у місцевих, регіональних, всеукраїнських 

студентських та молодіжних організаціях;  

 здійснення інформаційної та видавничої діяльності.  

Студентське самоврядування здійснюється на рівні:  

 академічної групи – активом групи;  

 гуртожитку – радою гуртожитку;  

 коледжу – студентською радою.  

Вищим керівним органом студентського самоврядування є конференція членів 

студентської ради, яка скликається два рази на рік. На розгляд конференції 

виносяться найважливіші питання студентського життя, визначені основними 

напрямами діяльності студентського самоврядування.  

Рішення конференції приймають шляхом прямого голосування більшістю 

голосів присутніх на конференції.  
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Рішення Конференції є обов'язковим для виконання студентської ради та 

носять рекомендаційний характер для адміністрації навчального закладу.  

Рішення конференції оформлюється протоколом, який підписується особою, 

що керує засіданням – головою студентської ради або заступником та секретарем. 

Рішення вступає в силу з моменту його прийняття, якщо інше не оговорено у 

самому рішенні.  

 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЦРОЦЕСУ 

 

6.1. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального 

процесу в коледжі є навчальний план. Для конкретизації планування навчального 

процесу на кожен навчальний рік складається робочий навчальний план. 

 

6.2. Навчальний процес базується на принципах науковості, демократизму, 

безперервності та незалежності від втручання будь-яких політичних партій чи 

громадських та релігійних організацій.  

 

6.3. Основні види навчальних занять, початок та завершення навчального року, 

тижневе навантаження студентів та тривалість навчального тижня, терміни 

екзаменаційних сесій, види практичного навчання та канікули в коледжі 

визначаються навчальними планами.  

 

6.4. Навчальні заняття в коледжі проводяться згідно розкладу. Контроль та 

відповідальність за дотриманням розкладу покладається на заступника директора з 

навчальної роботи.  

Дві академічні години утворюють пару академічних годин (надалі «пара»). В 

Коледжі пара триває без перерви 80 хвилин.  

 
6.5. Чисельність навчальної групи за денною формою навчання – 15-30 осіб. 

 

6.6. Практична підготовка студентів проводиться в навчально-виробничих 

майстернях коледжу та на передових сучасних підприємствах і організаціях, згідно 

укладених договорів.  

 

6.7. В поза аудиторний час студенти коледжу залучаються до робіт, щодо 

дотримання санітарного стану навчальних та жилих приміщень, території коледжу.  

 
6.8. Постійний контроль за навчально-виховних процесом в групах здійснюється 

класними керівниками.  

 
6.9. Знання, уміння та навички студентів визначаються відповідно до критеріїв, 

встановлених Міністерством освіти і науки  України.  

Оцінку отримують на екзамені або за підсумками поточного контролю 

навчальної роботи студента після вивчення предмету.  

 

6.10. Студенти, які мають більше двох незадовільних оцінок за результатами 

екзаменів і поточного контролю навчальної роботи за семестр, відраховуються з 
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коледжу (невідпрацьована практика без поважних причин прирівнюється до оцінки 

«незадовільно»).  

 

6.11. Студентам, які виконали всі вимоги навчальних планів і програм, успішно 

захистили дипломний проект, склали державні іспити, рішенням державної 

кваліфікаційної комісії присвоюється кваліфікація у відповідності з отриманою 

спеціальністю і видається диплом встановленого зразка.  

 
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ  
 

7.1. Студенти, які навчаються в Інгулецькому коледжі ДВНЗ «КНУ» мають 

право на:  

 навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» з ліцензованих спеціальностей; 

 вибір  форми навчання, спеціалізації, освітньо-професійних індивідуальних 

програм, позакласних занять;   

 студенти, які закінчили Коледж з відзнакою, мають пільги при продовженні 

навчання в Університеті, що регламентується окремим Положенням;  

 доступ до інформації в усіх галузях знань;  

 участь в роботі громадських організацій;  

 безпечні і нешкідливі умови навчання; 

 користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, медичною, 

спортивною, побутовою базою навчального закладу; 

 участь в науково-дослідницьких роботах, конференціях, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації; 

 участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-

виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій 

організація дозвілля,  

 моральне або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь в 

науково-дослідній роботі; 

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

 канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів; 

 забезпечення гуртожитком у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України; 

 академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого навчального 

закладу освіти; 

 вільний вибір місця роботи. 

 

7.2. Обов’язки студентів, які навчаються у Інгулецькому коледжі Державного 

вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»: 

 дотримуватись чинного законодавства України, Правил внутрішнього 

розпорядку, моральних та етичних норм; 

 систематично оволодівати знаннями, практичними навиками, професійною 

майстерністю, підвищувати загальнокультурний рівень; 

 виконувати вимоги навчального плану в термін, визначений графіком 
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навчального процесу;  

 складати заліки та іспити, виконувати контрольні роботи у встановлені 

строки. 

 Невиконання вказаних вимог призводить до відрахування студентів з 

Коледжу. 

 

7.3. З коледжу студент може бути відрахований:  

 за власним бажанням;   

 за незадовільне складення іспитів та заліків протягом cecії;  

 за невиконання вимог навчального плану;  

  за появу в навчальному закладі, гуртожитку у нетверезому стані, стані 

наркотичного сп'яніння;  

 за вироком суду, що вступає в законну силу, чи постановою органу, до 

компетенції якого належить накладання адміністративного стягнення;  

 за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього 

розпорядку коледжу (за погодженням з профспілковою організацією).  

 у зв'язку з призивом на строкову військову службу;  

 за порушення умов контракту; 

 в інших випадках, передбачених законодавством України; 

 

7.4. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з високими моральними 

якостями, які мають відповідну освіту, стан здоров'я, який дозволяє виконувати 

обов'язки педагогічного працівника.  

Комплектування коледжу педагогічними кадрами на вакантні посади 

здійснюється за конкурсом серед осіб, які мають відповідну вищу освіту, а з 

спеціальних дисциплін – досвід роботи на підприємствах.  

Майстри виробничого навчання призначаються з числа осіб, які мають 

середню спеціальну або вищу освіту та досвід роботи на виробництві.  

 

7.5. Педагогічні працівники мають право на:  

 захист професійної честі та гідності;  

 участь в громадському самоврядуванні;  

 вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної 

ініціативи;  

 індивідуальну педагогічну діяльність;  

 підвищення кваліфікації, перепідготовку, стажування на виробництві;   

 оплату праці відповідно до чинного законодавства.  

Відволікати педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків 

не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством 

України.  

 

7.6. Педагогічні працівники зобов'язані:  

 постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру;  

 особистим прикладом підтверджувати повагу до принципів загальнолюдської 

моралі, правди, справедливості, патріотизму, працелюбства, доброти, інших 
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доброчинностей;  

 забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм, сприяти 

розвитку їх здібностей;  

 виховувати у студентів повагу до батьків, жінки, старших за віком; народних 

традицій та звичаїв, дбайливе ставлення до історико-культурного та 

природного середовища країни;  

 додержуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента;  

 захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, 

запобігати вживання ними алкоголю, наркотиків та інших шкідливих звичок.  

 

7.7. Педагогічні працівники приймаються на роботу за умов передбачених чинним 

законодавством України, згідно з трудовим договором, у тому числі на конкурсній 

основі.  

 

7.8. Звільнення педагогічних працівників відбувається наказом директора Коледжу з 

дотриманням Кодексу законів про працю України,  як правило після закінчення 

навчального року або семестру, якщо інше не передбачено трудовим договором, 

контрактом.  

 

7.9. Педагогічні працівники підлягають атестації, якою визначається відповідність 

працівника займаній посаді, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.  

 

7.10. Адміністрація коледжу забезпечує педагогічним працівникам:  

 належні умови праці, побуту, відпочинку;  

 правовий, соціальний, професійний захист;  

 встановлення посадових окладів у відповідності до Закону України «Про 

освіту». 
  
7.11. За досягнення високих результатів у праці педагогічні працівники та 

співробітники коледжу у встановленому порядку можуть бути представлені до 

державних нагород, присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, 

грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення. 
 

7.12. Права та обов'язки заступників директора, керівників структурних підрозділів 

визначаються директором коледжу відповідно до посадових інструкцій.  
 

7.13. Права та обов'язки навчально-допоміжного та адміністративно-

обслуговуючого персоналу визначаються посадовими інструкціями та Правилами 

внутрішнього розпорядку.  
 

 7.14. Педагогічні працівники проходять перепідготовку і підвищують свою 

кваліфікацію один раз на 5 років.  

 
8. ПЛАНУВАННЯ І ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ. 

МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ 

 

8.1. Матеріально-технічну базу і фінанси коледжу складають основні фонди, 
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оборотні кошти та інші матеріальні і фінансові цінності, вартість яких 

відображається на балансі Коледжу.  

Коледж користується та оперативно управляє об’єктами права власності, 

переданими йому Міністерством освіти і науки України: будівельні споруди, 

обладнання, машини, засоби зв’язку, інтелектуальна власність.  
 

8.2. Коледж здійснює права користування і розпорядження відведеними йому 

земельними ділянками та переданим майном згідно з чинним законодавством 

України і цим Положенням.  

 

8.3. Відчуження майна, що закріплене за Коледжем, здійснюється за погодженням з 

Університетом у порядку встановленому чинним законодавством України. Одержані 

в результаті відчуження зазначеного майна кошти спрямовуються виключно на 

інвестиції Коледжу.  
 

8.4. Збитки завдані коледжу внаслідок порушення його майнових прав громадянами, 

юридичними особами і державними органами відшкодовуються коледжу за 

рішенням суду або арбітражного суду.  
 

8.5. Фінансування проводиться на нормативній основі за рахунок коштів 

відповідних бюджетів, коштів галузей господарства, підприємств та організацій, а 

також додаткових джерел фінансування, зокрема:  

 кошти, одержані за навчання відповідно до укладених договорів;  

 плата за надання додаткових освітніх та інших послуг;  

 доходи одержані від реалізації майна, надання в оренду приміщень, споруд, 

обладнання;  

 дотацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;  

 добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від підприємств, 

установ, організацій, окремих громадян та інші кошти.  
 

8.6. Бюджетні кошти та інші надходження на утримання коледжу, передбачені цим 

Положенням, повинні використовуватись на відшкодування матеріальних та 

прирівняних до них витрат на виконання робіт (надання послуг), що відповідають 

профілю закладу, на виплату заробітної плати, стипендії, створенню необхідної 

матеріально-технічної бази, соціальний розвиток та матеріальне стимулювання 

трудового колективу відповідно до законодавства України.  
 

8.7. Оподаткування в коледжі здійснюється згідно з чинним законодавством 

України.  

 

8.8. Оплата праці: заробітна плата та інші види винагороди за виконану роботу 

працівникам коледжу виплачується відповідно до чинного законодавства України та 

колективного договору. 
 

8.9. Коледж самостійно здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї роботи, 

веде статистичну звітність, подає відомості на вимоги органів, яким законодавством 

України надано право контролю.  
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