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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це положення регааментує діяльність Науково-дослідного інституту 

безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості 
Криворізького національного університету (далі -  НДІБПГ КНУ).

1.2. Повне найменування НДІБПГ КНУ:
українською мовою -  Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології 

в гірничорудній і металургійній промисловості Криворізького національного 
університету;

англійською мовою -  ISR of labour safety and Ecology in Mining and 
Metallurgical Industry State Institution of Kryvyi Rih National University;

російською мовою -  Научно-исследовательский институт безопасности 
труда и экологии в горнорудной и металлургической промышленности 
Криворожского национального университета.

Скорочена назва НДІБПГ КНУ:
українською мовою -  НДІБПГ КНУ;
англійською мовою -  NDIBPG KNU;
російською мовою -  НИИБТГ КНУ.
1.3. НДІБПГ КНУ є структурним підрозділом Криворізького національного 

університету, утворений шляхом реорганізації (приєднання) до Криворізького 
національного університету на підставі постанови Кабінету Міністрів України 
від 21 березня 2011 р. № 280 «Деякі питання реорганізації виших навчальних 
закладів та наукових установ».

1.4. НДІБПГ КНУ має печат}си, штампи, логотип, бланки з власним 
найменуванням, а також у порядку, встановленому законодавством, реалізує 
право на графічне позначення, емблему або інший знак.

1.5. Місцезнаходження НДІБПГ КНУ: вулиця Першотравнева, будинок 12, 
місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50000.

1.6. НДІБПГ КНУ провадить свою діяльність відповідно до законодавства. 
Статуту Криворізького національного університету, положення про НДІ КНУ, 
нормативних актів Університету та цього положення.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ НДІБПГ КНУ 
2.1. Метою і завданням діяльності НДІБПГ КНУ є реалізація статутних 

завдань Криворізького національного університету (далі -  Університет) та 
наступних напрямів діяльності:

2.1.1. дослідження й експериментальні розробки в галузі інших 
природничих і технічних наук, такі як прикладні дослідження та 
експериментальні розробки спрямовані на вирішення проблем: охорони праці; 
безпеки життєдіяльності; промислової екології; боротьби з забруднюючими
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речовинами під час видобутку, перероблення руд та виплавки металів; засобів 
індивідуального і колективного захисту працюючих від впливу шкідливих та 
небезпечних виробничих факторів; гірничорятувальної справи; аварійної та 
пожежної безпеки; електробезпеки; безпека вибухових робіт і обладнання з 
підривання; аерології шахт, кар’єрів та промислової вентиляції; поводження з 
відходами виробництва. Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого 
середовища та трудового процесу з метою атестації робочих місць за умовами 
праці.

2.1.2. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг 
технічного консультування в цих сферах (інженерно-технічна діяльність в галузі; 
електротехніки; електроніки; гірництва; машинобудування; промислового 
будівництва; техніки безпеки; кондиціонування повітря; санітарної техніки; 
гірничорятувальної справи; рудникової аерології та промислової вентиляції; 
промислової акустики; протипожежного захисту гірничих підприємств; 
контролю та боротьби з забрудненням навколишнього середовища; оцінки 
впливу на навколишнє середовище об’єктів що проектуються; обґрунтування 
обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, 
установ, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності; розроблення 
заходів щодо зниження обсягів викидів забруднюючих речовин до нормативного 
рівня; обґрунтування розмірів санітарно-захисних зон підприємств та 
організацій, проведення оцінки витрат, пов'язаних з реалізацією заходів щодо їх 
створення; проведення розрахунків зборів за забруднення навколищнього 
середовища; техніко-економічне ^обґрунтування заходів щодо охорони 
атмосферного повітря; розроблення показників емісії (питомих викидів) 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря виробництвами; розроблення 
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із 
стаціонарних джерел; розроблення проектів гранично допустимих скидів 
забруднюючих речовин у водні об’єкти; проведення водно-господарських 
розрахунків; розроблення норм водоспоживання та водовідведення; розроблення 
документації щодо поводження з відходами виробництв; облік, інвентаризація, 
ідентифікація та паспортизація відходів; розробка нормативів утворення 
відходів; розробка реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації 
відходів; розробка паспортів місць видалення відходів; розробка технічних 
паспортів відходів).

2.1.3. Технічні випробування та дослідження (вимірювання чистоти води 
та повітря, радіоактивності; випробування електричної міцності та вимірювання 
електричного опору ізоляції електроустановок; паспортизація вентиляційних 
систем, пилогазоочисного обладнання; дослідження стану навколишнього 
середовища -  інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне
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повітря, моніторинг та оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан 
атмосферного повітря, акустичне забруднення на межі санітарно-захисних зон; 
розроблення заходів щодо досягнення встановлених нормативів гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин та запобігання перевищенню 
встановлених нормативів гранично допустимих викидів в процесі господарської 
діяльності підприємств; здійснення контролю за дотриманням встановлених 
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та умов 
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; проведення 
моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів; визначення 
складу та властивостей відходів; визначення ступеню небезпечності відходів для 
навколишнього природного середовища та здоров’я людини; визначення класу 
небезпеки і токсичності відходів. Випробування на міцність, надійність та 
зносостійкість спеціального одягу, спеціального взуття та інщих засобів 
індивідуального захисту).

2.2. Інша професійна, наукова та технічна діяльність (консультування в 
питаннях безпеки промислових об'єктів та оцінка їхньої безпеки, ідентифікація 
та розроблення паспортів потенційно небезпечних об'єктів; ідентифікація 
об'єктів підвищеної небезпеки; розроблення планів ліквідації аварійних ситуацій 
та експертиза їх аналітичної частини; експертиза декларацій безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки та проектів протипожежного захисту промислових 
об’єктів; проведення експертизи проектної докзпиентації, технічних рішень та 
технологічних регламентів щодо їх безпечності; розроблення заходів щодо 
охорони атмосферного повітря на ципадок виникнення надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру і заходів для ліквідації причин і наслідків 
забруднення атмосферного повітря; виконання заходів щодо остаточного 
припинення діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з викидами 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря та приведення місця діяльності у 
задовільний стан).

2.3. Видання журналів та періодичних видань (збірники наукових праць, 
книг, брошур, рекламних каталогів, проспектів, виготовлених на електронних 
принтерах, фотокопіювальних та термокопіювальних машинах).

2.4. Виробництво промислового холодильного та вентиляційного 
устаткування, у т. ч. обладнання для фільтрування і очищення повітря та 
технологічних газів; електророзподільної та контрольної апаратури (для 
комутації або захисту електричних ланцюгів, реле, стендів); монтаж 
водопровідних мереж систем опалення та кондиціонування повітря 
(улаштування систем автоматичного сповіщення та гасіння пожежі); 
регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності зі 
стандартизації, сертифікації, метрології, нормотворчості тощо).
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2.4.1. Послуги у сфері вищої освіти (післядипломна освіта через 
підвищення кваліфікації, стажування).

2.4.2. Створення нових і удосконалення існуючих технологій видобутку 
залізної руди, руд кольорових металів, рідкоземельних і дорогоцінних металів 
відкритим і підземним способами; вибір раціональних рішень виробництва 
гірничих робіт, перспективних границь відробки покладів відкритим способом з 
урахуванням кон’юнктури світового ринку; розробка методів видобутку 
марганцевих руд, вогнетривких і флюсових матеріалів та іншої нерудної 
сировини; комплексне використання мінеральної сировини з метою 
диверсифікації виробництва; дослідження та розробка методів відпрацювання 
техногенних родовиш; створення методів керування гірничим тиском, гірничими 
ударами, зсувом гірських порід, тривкості гірничих виробок, бортів кар’єрів і 
відвалів; проведення комплексу досліджень з геології та гідрогеології, фізики 
гірських порід і маркшейдерських робіт на рудниках, геолого-економічна 
переоцінка родовищ залізних руд; створення методів і технології осушення 
родовищ і захисту рудних масивів від вторинного обводнення; розробка методів 
захисту довкілля від техногенного тиску гірничих підприємств; розробка методів 
рекультивації землі, що зазнала шкоди від гірничих робіт; оцінка технічного 
стану стволів шахт та гірничих виробок ЦПТ на кар’єрах; аерологія та екологія 
глибоких кар’єрів, селітебних територій міста; моніторинг сейсмічного впливу 
від виробничої діяльності гірничорудних підприємств на навколишнє 
середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань та дії ударних повітряних 
хвиль при масових вибухах на кар’єрах і шахтах; оцінка екологічного стану та 
моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних 
підприємств на навколишнє природне середовише; техніко-економічні та 
кон’юнктурні дослідження діяльності гірничорудних підприємств 
України;моніторинг та аналіз ринкової ситуації на внутрішньому та зовнішньому 
ринках; проведення маркетингових досліджень ринків збуту продукції 
гірничорудних підприємств; розробка питань стратегії розвитку підприємств 
ГМК та оцінка ризиків її невиконання; проектне супроводження науково- 
дослідних робіт, управління проектами;,удосконалення та оптимізація технологій 
видобування та переробки корисних копалин, збагачення та металургійного 
переділу.

2.4.3. Експертиза патентних матеріалів; координація наукових і 
проектних робіт в області гірничої справи в Україні.

2.5. Основними видами діяльності НДІБПГ КНУ є:
2.5.1. наукова, технічна, проектна, інжинірингова, рекультиваційна 

діяльність;
2.5.2. зовнішньоекономічна діяльність;
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2.5.3. надання інших платних послуг, передбачених законодавством.
2.6. НДІБПГ КНУ має право здійснювати інші види діяльності, за умови, 

що вони не суперечать Статуту Університету та вимогам законодавства.
Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують 

спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються лише після їх отримання.

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ НДІБПГ КНУ
3.1. НДІБПГ КНУ реалізує свою діяльність, керуючись принципами 

законності, відкритості, доброчесності, дотримання прав та інтересів 
працівників, забезпечення рівних конк)фентних умов для контрагентів, 
мінімізації корупційних ризиків, створення сприятливого інвестиційного 
середовища.

4. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ НДІБПГ КНУ
4.1. Безпосереднє управління діяльністю НДІБПГ КНУ здійснює директор. 

Його права, обов’язки та відповідальність визначаються законодавством України, 
Статутом Університету, положенням про НДІБПГ КНУ, цим положенням, 
контрактом та довіреністю.

4.2. Кандидат на посаду директора НДІБПГ КНУ повинен вільно володіти 
державною мовою, бути громадянином України, мати науковий ступінь 
відповідно до профілю роботи НДІБПГ КНУ. Одна і та сама особа не може бути 
директором НДІБПГ КНУ більше ніж десять років.

4.3. Не може бути допущена др участі в конкурсі та призначена (у тому 
числі виконувачем обов’язків) на посаду директора НДІБПГ КНУ особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або 

не знята в установленому законом порядку;
- відповідно до вироку суду позбавлена права обійматй відповідні посади;
- за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання 
відповідним рішенням суду законної сили;

- піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з 
корупцією правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним 
рішенням суду законної сили;

- не пройшла спеціальної перевірки або не надала згоди на її проведення.
Не може бути допущена до участі у конкурсі особа, яка є членом наглядової

ради Криворізького національного університету.
Зазначений перелік не є вичерпним та може бути доповнений рішенням 

ректора, іншими підставами, які передбачені Положенням про порядок
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проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково- 
педагогічних працівників Криворізького національного університету та 
укладання з ними трудових договорів (контрактів).

4.4.Оголошення, проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора НДІБПГ КНУ та його обрання відбувається у порядку, передбаченому 
Статутом Університету та згідно Положення про порядок проведення 
конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 
працівників Криворізького національного університету та укладання з ними 
трудових договорів (контрактів).

4.5. Директор, в межах делегованих йому ректором повноважень, є 
представником НДІБПГ КНУ у відносинах з органами державної влади та 
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, підприємствами, 
установами, організаціями усіх форм власності та підпорядкування.

4.6. Директор в межах наданих йому повноважень:
4.6.1. організовує діяльність та здійснює керівництво НДІБПГ КНУ;
4.6.2. вирішує питання фінансово-господарської діяльності НДІБПГ КНУ;
4.6.3. здійснює контроль за своєчасним складанням кошторису, штатного 

розпису НДІБПГ КНУ, змін до них, а також виконанням кошторису доходів та 
видатків, недопущенням збільшення дебіторської заборгованості;

4.6.4. видає накази, розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма 
працівниками НДІБПГ КНУ доручення та вказівки;

4.6.5. за окремим дорученням ректора Університету може укладати 
договори (угоди), пов’язані з дiяльнІQтю НДІБПГ КНУ;

4.6.6. входить до складу Вченої ради Університету;
4.6.7. вирішує інші питання, пов’язані з функціонуванням НДІБПГ КНУ;
4.6.8. визначає посадові, функціональні обов’язки працівників НДІБПГ

КНУ;
4.6.9. розробляє та надає на затвердження ректору посадові інструкції 

працівників НДІБПГ КНУ;
4.6.10. розробляє та надає на затвердження положення про НДІБПГ КНУ та 

його підрозділи;
4.6.11. забезпечує дотримання законодавства. Статуту Університету, 

положення про НДІ КНУ та цього положення;
4.6.12. несе відповідальність за результати діяльності НДІБПГ КНУ;
4.6.13. забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності на території 

НДІБПГ КНУ, дотримання законності та порядку;
4.6.14. здійснює контроль за якістю роботи працівників НДІБПГ КНУ;
4.6.15. сприяє створенню умов для діяльності організацій профспілок (за 

наявності), які діють в НДІБПГ КНУ;



4.6.16, спільно з виборними органами первинних профспілкових 
організацій НДІБПГ КНУ (за наявності) подає для затвердження вищому 
колегіальному органу громадського самоврядування правила внутрішнього 
розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

4.7. Директор несе відповідальність за стан і збереження майна НДІБПГ 
КНУ.

4.8. Директор щороку звітує перед ректором Університету, вищим 
колегіальним органом громадського самоврядування НДІБПГ КНУ, оприлюднює 
щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку НДІБПГ КНУ на його офіційній 
веб-сторінці.

4.9. Директор є підзвітним ректору Університету.
4.10. Директор НДІБПГ КНУ може делегувати частину своїх повноважень 

своїм заступникам, а також керівникам структурних підрозділів Інституту.
4.11. Заступника директора НДІБПГ КНУ призначає на посаду ректор 

Університету за поданням директора НДІБПГ КНУ. Заступник директора 
НДІБПГ КНУ повинен відповідати наступним вимогам: вільно володіти 
державною мовою, мати науковий ступінь відповідно до профілю роботи 
Інституту.

4.12. Директор НДІБПГ КНУ здійснює функціональне розподілення 
обов’язків між своїми заступниками.

4.13. Науково-технічна рада НДІБПГ КНУ є колегіальним органом 
управління науковою й науково-технічною діяльністю НДІБПГ КНУ, який 
виконує консультативно-дорадчі фунвдії.

4.14. Кількісний склад членів науково-технічної ради НДІБПГ КНУ 
затверджується наказом директора.

4.15. Не менш як три чверті складу науково-технічної ради НДІБПГ КНУ 
обираються таємним голосуванням на Зборах наукових співробітників НДІБПГ 
КНУ, а решта членів призначаються наказом директора НДІБПГ КНУ.

4.16. Директор НДІБПГ КНУ, його заступник з наукової роботи й вчений 
секретар НДІБПГ КНУ є членами науково-технічної ради НДІБПГ КНУ за 
посадами. До складу науково-технічної ради НДІБПГ КНУ також входить 
керівник профспілкової організації НДІБПГ КНУ.

4.17.Засідання науково-технічної ради НДІБПГ КНУ проводиться під 
керівництвом голови ради, а за його відсутності -  заступника голови ради. 
Засідання науково-технічної ради НДІБПГ КНУ є правомочним, якщо в ньому 
беруть участь не менш як дві третини її персонального складу.

4.18. Голова, його заступник та вчений секретар науково-технічної ради 
НДІБПГ КНУ обираються таємним голосуванням з числа її членів.

4.19. У процесі діяльності науково-технічної ради НДІБПГ КНУ можлива
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ротація її членів.
4.20. Склад науково-технічної ради НДІБПГ КНУ з ура?о^ванням ротації 

директор затверджує своїм наказом.
4.21. Науково-технічна рада НДІБПГ КНУ:
-визначає стратегію розвитку НДІБПГ КНУ та перспективних напрямів 

наукової й науково-технічної діяльності;
- проводить наукове й науково-технічне оцінювання тематики та результатів 

науково-дослідних робіт НДІБПГ КНУ;
-затверджує поточні (щорічні) плани наукових досліджень і науково- 

технічних (експериментальних) розробок;
- удосконалює та розвиває структуру НДІБПГ КНУ;
-подає рекомендації/пропозиції до Вченої ради Університету щодо: 

затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо- 
науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення їх наукових 
керівників (консультантів); присвоєння вченого звання старшого дослідника;

-розглядає інші питання діяльності НДІБПГ КНУ згідно зі Статутом 
Університету.

4.22. Розгляд питань науково-технічною радою НДІБПГ КНУ та прийняті 
рішення фіксуються в протоколах засідань, які підписують голова (головуючий) 
та секретар науково-технічної ради НДІБПГ КНУ до їх введення в дію наказом 
директора НДІБПГ КНУ.

4.23. Рішення науково-технічної ради НДІБПГ КНУ можуть бути скасовані 
Вченою радою Університету.

4.24. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування НДІБПГ 
КНУ є Збори трудового колективу НДІБПГ КНУ. Порядок скликання Зборів 
трудового колективу НДІБПГ КНУ та їх роботи визначається Статутом 
Університету.

4.25. Збори трудового колективу НДІБПГ КНУ скликаються не рідше 
одного разу на рік. Рішення про скликання Зборів трудового колективу НДІБПГ 
КНУ приймає науково-технічна рада НДІБПГ КНУ або директор спільно з 
профспілковою організацією НДІБПГ КНУ.

4.26. На Зборах трудового коллективу НДІБПГ КНУ повинні бути 
представлені всі категорії учасників наукового процесу НДІБПГ КНУ. При 
цьому не менш як 75 відсотків складу учасників мають становити наукові 
працівники, які працюють в НДІБПГ КНУ на постійній основі.

4.27. Учасники від структурних підрозділів НДІБПГ КНУ обираються за 
квотами, установленими рішенням науково-технічної ради НДІБПГ КНУ, або 
наказом директора (за погодженням з профспілковою організацією НДІБПГ 
КНУ).



4.28. Збори трудового колективу НДІБПГ КНУ вважаються правомочними, 
якщо на них присутні не менш двох третин загальної кількості обраних 
учасників.

4.29. РІШЄННЯ Зборів трудового колективу НДІБПГ КНУ приймаються 
простою більшістю голосів присутніх делегатів.

4.30.3бори трудового колективу НДІБПГ КНУ:
- заслуховують щороку звіт директора про роботу та оцінюють його 

діяльність;
- обирають делегатів на Конференцію трудового колективу Університету;
- висловлюють пропозиції щодо претендента на посаду директора НДІБПГ 

КНУ;
- звертаються до ректора з пропозицією про відкликання з посади 

директора НДІБПГ КНУ;
- розглядають основні питання екойомічного й соціального розвитку 

НДІБПГ КНУ;
- розглядають за потреби інші питання діяльності НДІБПГ КНУ відповідно 

до законодавства, Статуту Університету та цього положення.

5. ОБСЯГ ПРАВОЗДАТНОСТІ НДІБПГ КНУ
5.1. НДІБПГ КНУ зобов’язаний:
- дотримуватись вимог законодавства;
- належно виконувати договірні зобов'язання;
- забезпечувати соціальний захист членів трудового колективу;
-дотримуватися норм протипожежної безпеки, охорони праці та безпеки

навколишнього природного середовища, раціонального використання 
енергетичних і матеріальних ресурсів;

- забезпечити належне ведення документообігу;
- дотримуватись принципів діяльності НДІБПГ КНУ;
-забезпечити антикорупційне середовище як серед працівників НДІБПГ 

КНУ, так і під час співпраці з іншими суб’єктами господарювання та фізичними 
особами;

- дотримуватись фінансової дисципліни відповідно до Положення про 
облікову політику Університету, погоджену МОН України.

5.2. НДІБПГ КНУ, відповідно до покладених на нього завдань, має право:
- подавати ректору Університету пропозиції щодо змін організаційної 

структури НДІБПГ КНУ, форми заохочення праці його працівників з метою 
забезпечення максимально повного використання їх інтелектуального, творчого 
потенціалу;

-вносити для затвердження ректору Університету пропозиції щодо змін до
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штатного розпису НДІБПГ КЇТУ в межах визначеного фонду заробітної плати 
НДІБПГКНУ;

-вносити для затвердження ректору Університету пропозиції щодо 
преміювання та матеріального заохочення, інших видів грошових винагород 
працівників НДІБПГ КНУ, доплат і надбавок до посадових окладів згідно 
штатного розпису;

- створювати за погодженням з ректором Університету структурні підрозділи 
НДІБПГ КНУ та припиняти їх діяльність;

- вирішувати питання науково-дослідної та видавничої діяльності;
- вирішувати інші організаційні та виробничі питання відповідно до чинного 

законодавства;
-брати участь у виставках та ярмарках, їх організації та проведенні як в 

Україні, так і за її межами;
- організовувати конференції, симпозіуми, олімпіади, семінари у тому числі 

й міжнародні;
- укладати на підставі довіреності ректора Університету угоди (договори) на 

виконання науково-дослідних робіт та послуг з підприємствами, організаціями, 
установами в Україні та за її межами для виконання завдань відповідно до 
Положення про НДІ КНУ, цього Положення, згідно чинного законодавства;

- брати участь у діяльності різних організацій, у тому числі, міжнародних.
5.3.НДІБПГ КНУ несе відповідальність за;
- недотримання вимог чинного законодавства;
- порушення фінансової дисципліни та неналежне збереження майна;
- незабезпечення безпечних умов праці працівників НДІБПГ КНУ;
-недотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами господарської

діяльності, установами, організаціями та громадянами, в тому числі за 
міжнародними контрактами;

-виконання судових рішень, які набули законної сили та пов’язані з 
діяльністю НДІБПГ КНУ;

- недотримання фінансової дисципліни та неналежне збереження 
державного майна.

6. ПОВНОВАЖЕННЯ КРИВОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

6.1. Криворізький національний університет реалізує стосовно НДІБПГ 
КНУ права:

- затверджує Положення про НДІБПГ КНУ та зміни до них;
-укладає строковий трудовий договір (контракт) з директором НДІБПГ 

КНУ та його заступниками, обраними (призначеними) у порядку, встановленому
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законодавством, Статутом Криворізького національного університету та його 
внутрішніми нормативним актами;

-розриває строковий трудовий договір (контракт) з директором НДІБПГ 
КНУ та його заступниками з підстав та у порядку, визначених законодавством. 
Статутом Криворізького національного університету та його внутрішніми 
нормативними актами;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю НДІБПГ КНУ;
-затверджує кошторис, штатний розпис та зміни до них у випадках та 

порядку, визначених законодавством;
-оголошує конкурсний відбір на посаду директора НДІБПГ КНУ та його 

заступників;
-реалізує інші права, передбачені законодавством. Статутом Університету, 

Положенням про НДІ КНУ та цим положенням.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Це Положення набуває чинності після затвердження Вченою радою 

університету та введення в дію наказом ректора.
7.2.3міни та доповнення до Положення вносяться шляхом викладення його 

у новій редакції.
7.3.Положення про НДІБПГ КНУ та зміни до нього затверджуються та 

вводяться в дію в порядку, передбаченому для цього Положення.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ НДІБПГ КНУ
8.1. Реорганізація та ліквідація НДІБПГ КНУ здійснюється у порядку, 

передбаченому Статутом Криворізького національного університету.
8.2. У разі реорганізації чи ліквідації НДІБПГ КНУ, його працівникам 

гарантуються їх права відповідно до чинного законодавства.

В.о. директора
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