Зміни до Статуту
РОЗДІЛ 1 Загальні положення
1.1. Університет державної фіскальної служби України (далі 1.1. Університет державної фіскальної служби України (далі –
Університет) - автономний та самоврядний вищий навчальний Університет) – автономний та самоврядний вищий навчальний
заклад, який є державною установою, фінансується за кошти
державного бюджету і підпорядкований центральному органу заклад, який є державною установою, фінансується за кошти
виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну державного бюджету і належить до сфери управління ДФС, що
політику. Університет - багатогалузевий класичний, вищий реалізує державну податкову і митну політику. Університет навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність багатогалузевий вищий навчальний заклад, що провадить
за різними ступенями вищої освіти (у тому числі доктора інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти (у
філософії), проводить фундаментальні та прикладні наукові
дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та
розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково- прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним
виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і
провадить культурно-просвітницьку діяльність;
науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань
Університет є юридичною особою, державної форми
та провадить культурно-просвітницьку діяльність;
власності, який працює на засадах неприбутковості
Університет є юридичною особою публічного права,
державної
форми
власності, який працює на засадах
неприбутковості.
1.8. День Університету - 16 жовтня є загальноуніверситетським
1.8. День Університету - 16 жовтня є загально
святом, що відзначається щорічно всіма інститутами, університетським святом, що відзначається щорічно всіма
факультетами, іншими структурними підрозділами.
навчально-науковими
інститутами, факультетами, іншими
структурними підрозділами Університету
1.10. Університет має статус вищого навчального закладу IV
1.10. Університет має статус вищого навчального закладу IV
рівня акредитації, має право готувати фахівців за такими, рівня акредитації, має право готувати фахівців за такими ступенями
освітньокваліфікаційними
рівнями:
бакалавр,
магістр вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор
(спеціаліст), доктор філософії (кандидат наук), доктор наук
філософії , доктор наук.
1.11.1. Науково-дослідна, інноваційна, природоохоронна
1.11.1. Освітня, наукова та інноваційна діяльність
діяльність; популяризація науки
1.11.3. Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра,
1.11.3. Атестація осіб, які здобувають ступінь молодшого
магістра (спеціаліста), доктора філософії (кандидата наук),
бакалавра, бакалавра, магістра , доктора філософії , доктора наук,
доктора наук, присвоєння вчених звань старшого дослідника,
присвоєння вчених звань старшого дослідника, доцента і професора
доцента і професора
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РОЗДІЛ 2 Концепція освітньої діяльності
Розділ 2. п. 7 (останній абзац) Основною метою освітньої
Розділ 2. п. 7 (останній абзац) Основною метою освітньої
діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих і діяльності Університету є підготовка висококваліфікованих і
конкурентоспроможних на національному та міжнародному
ринку праці фахівців у сфері податкової і митної безпеки та конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку
правоохоронної діяльності для органів Державної фіскальної праці фахівців у сфері податкової і митної безпеки та
служби України й інших органів державної влади, підприємств, правоохоронної діяльності для органів Державної фіскальної служби
установ і організацій, наукових та науково-освітніх закладів, за України й інших органів державної влади, підприємств, установ і
всіма освітніми рівнями (доктор наук, доктор філософії, магістр,
бакалавр, молодший бакалавр) відповідно до міжнародних та організацій, наукових та науково-освітніх закладів, за всіма
вітчизняних класифікацій, утвердження національної свідомості ступенями вищої освіти (доктор наук, доктор філософії, магістр,
та загальнолюдських цінностей
бакалавр, молодший бакалавр) відповідно до міжнародних та
вітчизняних класифікацій, утвердження національної свідомості та
загальнолюдських цінностей
РОЗДІЛ 3 Права та обов’язки засновника
3.2.1. Затверджує статут Університету та за поданням вищого
колегіального
органу
громадського
самоврядування
Університету вносить до нього зміни або затверджує нову
редакцію
3.4. ДФС України забезпечує доступ до інформаційних ресурсів
необхідних для навчального процесу, наукової бази
3.6. Організовує фінансове забезпечення Університету в межах
бюджетних асигнувань передбачених Законом про Державний
бюджет на відповідний рік за напрямами витрат для здійснення
основної мети та діяльності Університету

РОЗДІЛ 4 Завдання, права
п.4.1, ч.9 налагодження міжнародних зв’язків та провадження
міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва
і культури

п.4.3. ч.7 формувати штатний розпис

3.2.1. Затверджує статут Університету та за поданням вищого
колегіального органу громадського самоврядування Університету
вносить до нього зміни шляхом викладення його в новій редакції
3.4. ДФС України забезпечує доступ до своїх інформаційних
ресурсів для провадження освітньої, наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності Університету
3.6. Бере участь у визначені нормативів матеріально-технічного і
фінансового забезпечення Університету в межах бюджетних
асигнувань передбачених Законом про Державний бюджет на
відповідний рік за напрямами витрат для здійснення основної
мети та діяльності Університету. Згідно ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про вищу
освіту» бере участь у визначенні нормативів матеріальнотехнічного, фінансового забезпечення Університету.
та обов’язки Університету
п.4.1, ч.9 налагодження міжнародних зв’язків та провадження
міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва
і культури та сприяння працевлаштуванню випускників (згідно
зі змінами до ст. 26 ЗУ «Про вищу освіту»)
п.4.3. ч.7 формувати та затверджувати штатний розпис (відповідно
до ст. 32 ЗУ «Про вищу освіту»)
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п.4.3. ч.15 утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати
п.4.3. ч.15 утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати філії,
відокремлені структурні підрозділи за погодженням з ДФС
структурні підрозділи за погодженням з ДФС України
України
п.4.3. ч.25 відкривати поточні та депозитні рахунки в установах п.4.3. ч.25 відкривати поточні та депозитні рахунки в установах
державних банків
банків
п.4.5. ч.13 провадити оперативу діяльність щодо матеріально- п.4.5. ч.13 провадити діяльність щодо матеріально-технічного
технічного забезпечення основних напрямів роботи
забезпечення основних напрямів роботи
РОЗДІЛ 5. Структура Університету
п.5.2. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої ради
Університету, відокремлені структурні підрозділи - за
погодженням з ДФС (філії, науково-дослідні інститути тощо) у
порядку визначеному Законом України «Про вищу освіту» та
цим Статутом

п.5.2. Структурні підрозділи утворюються рішенням Вченої
ради Університету, філії за погодженням з ДФС у порядку
визначеному Законом України «Про вищу освіту» та цим
Статутом

5.3.2. Структурними підрозділами Університету можуть бути:
5.3.2.1. Наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, наукововиробничі та проектні інститути та центри, навчально-наукововиробничі, науково – дослідні центри (сектори, частини,
комплекси, лабораторії, відділи тощо), дослідні станції,
конструкторські бюро, відділи аспірантури і докторантури,
навчально-виробничі комбінати, експериментальні підприємства,
університетські клініки та лікарні, юридичні клініки, полігони,
наукові парки, технопарки, інші підрозділи, що забезпечують
практичну підготовку фахівців певних спеціальностей та/або
проводять наукові дослідження

5.3.2. Структурними підрозділами Університету можуть
бути:
5.3.2.1. Наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, наукововиробничі та проектні інститути
та центри, навчальнонауково-виробничі, науково – дослідні центри (сектори,
частини, комплекси, лабораторії, відділи тощо), дослідні
станції, конструкторські бюро, відділи аспірантури і
докторантури, коледжі,
навчально-виробничі комбінати,
експериментальні підприємства, університетські клініки та
лікарні, юридичні клініки, полігони, наукові парки,
технопарки, інші підрозділи, що забезпечують практичну
підготовку фахівців певних спеціальностей та/або проводять
наукові дослідження
п.5.7. Структурним підрозділам, філіям
Університету
рішенням ректора за поданням Вченої ради Університету та
узгодженням з Державною фіскальною службою України
можуть бути надані окремі права фінансово-господарської
самостійності. Діяльність таких підрозділів має сприяти
вдосконаленню
навчальної
або
науково-дослідницької
діяльності Університету, зміцненню його матеріальної бази та
кадрового потенціалу. Коло наданих підрозділу додаткових
прав та обов’язків визначається ректором Університету у
порядку,
передбаченому
законодавством
України,
та
відображається в Положенні про відповідний структурний
підрозділ

п.5.7. Відокремленим структурним підрозділам Університету
рішенням ректора за поданням Вченої ради університету та
узгодженням з Державною фіскальною службою України можуть
бути надані окремі права фінансово-господарської самостійності.
Діяльність таких підрозділів м&є сприяти вдосконаленню
навчальної або науково-дослідницької діяльності Університету,
зміцненню його матеріальної бази та кадрового потенціалу. Коло
наданих підрозділу додаткових прав та обов’язків визначається
ректором
Університету
у
порядку,
передбаченому
законодавством України, та відображається в Положенні про
відповідний структурний підрозділ
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РОЗДІЛ 6. Управління Університетом

п.6.1.2. ч.2 вирішує питання фінансово-господарської діяльності
Університету, підписує його структуру і штатний розпис

п.6.1.2. ч.2 вирішує питання фінансово-господарської
діяльності Університету, затверджує його структуру і
штатний розпис

п.6.1.2. ч.19 здійснює інші повноваження
п.6.2. Вибори ректора проводяться з дотриманням принципів,
викладених у відповідному Положенні

п.6.1.2. ч.19 здійснює інші повноваження передбачені Статутом
п.6.2. Вибори ректора проводяться з дотриманням принципів,
викладених у ст. 42 ЗУ «Про вищу освіту» та постанови КМУ від
5.12.14 року № 726 зі змінами, Положенням про порядок проведення
виборів ректора Університету державної фіскальної служби України

п.6.3.2. Голова Державної фіскальної служби України
зобов’язаний оголосити конкурс на заміщення посади ректора
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту
особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення
повноважень ректора конкурс оголошується протягом тижня з
дня утворення вакансії
6.7. Вчена рада є колегіальним органом управління
Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад
якого затверджується наказом ректора Університету протягом
п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього
складу вченої ради

п.6.3.2. Голова Державної фіскальної служби України оголошує
конкурс на заміщення посади ректора не пізніше ніж за два місяці до
закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі
дострокового припинення повноважень ректора
конкурс
оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії

6.7. Вчена рада є колегіальним органом управління
Університету, який утворюється строком на п’ять років, склад
якого затверджується наказом ректора Університету протягом
п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього
складу вченої ради.
Кількісний склад членів Вченої ради Університету
становить не менше 50 осіб. Персональний склад затверджується
наказом ректора Університету
6.8 Вчена рада Університету:
6.8. Вчена рада Університету:
1)
визначає стратегію і перспективні напрями розвитку
1. Визначає стратегію і перспективні напрями розвитку
освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;
2)
розробляє і подає вищому колегіальному органу освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету, а
громадського самоврядування проект статуту Університету, а також у межах своїх повноважень реалізує стратегію розвитку
Університету.
також рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3)
ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт
2. Схвалює і подає на Конференцію трудового колективу
Університету';
Університету для погодження проект Статуту Університету, а
4)
визначає систему та затверджує процедури внутрішнього
також пропозиції про внесення змін і доповнень до нього.
забезпечення якості вищої освіти;
3. Затверджує нормативні документи Університету у
5)
ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у
територіальних органах центрального органу виконавчої влади у межах своєї передбаченої законодавством компетенції, у тому
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в числі Положення про організацію освітнього процесу в
банківських установах;
Університеті, Положення про порядок створення та організацію
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ухвалює за поданням ректора рішення про утворення,
реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів
6) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади
директорів, начальників, деканів, завідувачів кафедр, професорів
і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;
7)
затверджує освітні програми та навчальні плани для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності;
8)
ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу,
визначає строки навчання на відповідних рівнях;
9)
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;
10) ухвалює
основні
напрями
проведення
наукових
досліджень та інноваційної діяльності;
11) оцінює
науково-педагогічну діяльність структурних
підрозділів;
12) присвоює вчені звання професора, доцента та старшого
дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до
атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України;
13) приймає
остаточні рішення про визнання іноземних
документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під
час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науковопедагогічних та інших працівників, а також під час зарахування
вступників на навчання;
14) має право вносити подання про відкликання ректора з
підстав,
передбачених
законодавством,
цим
статутом,
контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом
громадського самоврядування Університету;
розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до
його статуту.

роботи екзаменаційної комісії, Положення з питань організації
виборчого
процесу,
про
Навчально-наукові
інститути,
факультети, Науково-дослідний інститут, кафедри та інші
навчально-наукові структурні підрозділи, про робочі та дорадчі
органи Університету.
4. Визначає систему та затверджує процедури
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
5. Ухвалює річний фінансовий план і річний фінансовий
звіт Університету.
6.
Визначає основні стратегічні напрями розвитку
Університету, що потребують першочергової фінансової
підтримки.
7. Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень
у територіальних органах Центрального органу виконавчої
влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів
або в банківських установах.
3.1.8. За рішенням ректорату Університету та за поданням
ректора
Університету
розглядає
питання
утворення,
реорганізації та ліквідації структурних підрозділів та наукових
центрів відповідно до процедури їх створення, звітності та
ліквідації їх.
9. Утворює постійні комісії при Вченій раді Університету
та визначає мету і засади їх діяльності.
10. Визначає порядок проведення конкурсного відбору на
заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників –
директорів навчально-наукових інститутів, завідувачів кафедр,
професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів,
асистентів, директора наукової бібліотеки.
11. За поданням Вчених рад Навчально-наукових
інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту таємним
голосуванням обирає за конкурсом директорів Навчальнонаукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту
та завідувачів кафедр в порядку, встановленому Законом
України «Про вищу освіту» та відповідним положенням
Університету.
12. Обирає на посади таємним голосуванням професорів,
доцентів Університету в порядку, встановленому відповідним
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положенням Університету.
13.
Таємним голосуванням обирає за конкурсом
директора наукової бібліотеки, керівників філій.
14.
За поданням Вчених рад Навчально-наукових
інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту таємним
голосуванням приймає рішення щодо кандидатур для
присвоєння (позбавлення) вчених звань професора, доцента,
старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження
до атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України.
15. Затверджує освітні програми і навчальні плани для
кожного рівня вищої освіти та спеціальності, програми
післядипломної
освіти
(перепідготовки),
підвищення
кваліфікації спеціалістів різного рівня.
16. Визначає строки навчання на відповідних рівнях.
17. 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.
18. У разі набуття відповідного права затверджує зразок
та порядок виготовлення власного документа про присудження
ступеня доктора філософії та доктора наук, положення про
процедуру і підстави для його видачі.
19. Ухвалює рішення про зарахування до докторантури та
призначення наукових консультантів.
20. Ухвалює рішення про зарахування до аспірантури та
призначення наукових керівників.
21. Затверджує теми дисертаційних робіт на здобуття
ступеня кандидата наук (доктора філософії (PhD) та доктора
наук.
22. Визначає тривалість та кількість перерв з поважних
причин під час навчання в докторантурі, аспірантурі.
23. Визначає основні напрями проведення наукових
досліджень та інноваційної діяльності, затверджує наукові теми
підрозділів та ухвалює рішення з питань наукової та
інноваційної діяльності Університету.
24. Оцінює науково-педагогічну діяльність структурних
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підрозділів.
25. Ухвалює рішення про визнання іноземних документів
про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час
прийняття на роботу педагогічних, наукових, науковопедагогічних та інших працівників, а також під час зарахування
вступників на навчання у встановленому порядку.
26. Має право вносити на розгляд Конференції трудового
колективу Університету подання про відкликання з посади
ректора Університету з підстав, передбачених законодавством,
Статутом Університету, контрактом.
27. Має право таємним голосуванням приймати рішення
про звільнення з посади осіб, які обиралися за конкурсом
Вченою радою Університету з підстав, передбачених
законодавством, Статутом Університету, контрактом.
28. Затверджує Правила прийому до Університету.
29. Призначає за поданням Вчених рад Навчальнонаукових інститутів (факультету), Науково-дослідного інституту
та інших структурних підрозділів персональні та іменні
стипендії, відзнаку Вченої ради Університету.
30. Ухвалює рішення щодо співпраці Університету з
українськими та зарубіжними науковими і навчальними
закладами.
31. Затверджує Положення про звання почесного
професора Університету, ухвалює рішення про присвоєння та
позбавлення цього звання.
32.
На підставі рекомендації Наукової та Науковометодичної рад схвалює до друку монографії, підручники,
навчальні
посібники
наукових,
науково-педагогічних
працівників Університету.
33. За поданням ректорату Університету ухвалює рішення
про заснування наукових журналів, затверджує склад
редколегій.
34. Ухвалює рішення щодо надання творчих відпусток
науково-педагогічним працівникам Університету.
35. Вчена рада Університету розглядає інші питання
діяльності Університету відповідно до законодавства, Статуту та
положень Університету.
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6.8.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який
обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради
Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне)
звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради
Університету входять за посадами ректор Університету,
проректори, директори (начальники) навчально-наукових
інститутів, керівники факультетів (декани, начальники,
завідуючи), учений секретар, директор бібліотеки, головний
бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних
органів первинних профспілкових організацій працівників
Університету, а також виборні представники, які представляють
наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з
числа завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії,
докторів наук, виборні представники, які представляють інших
працівників Університету і які працюють у ньому на постійній
основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів,
керівники
виборних
органів
первинних
профспілкових
організацій студентів та аспірантів, керівники органів
студентського самоврядування Університету відповідно до квот,
визначених відповідним положенням.

6.8.3. Виборні представники з числа працівників Університету
обираються вищим колегіальним органом громадського
самоврядування Університету за поданням структурних
підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з
числа студентів (курсантів) обираються студентами (курсантами)
шляхом прямих таємних виборів.
6.8.5. В Університеті можуть бути утворені вчені ради
структурних підрозділів, повноваження яких визначаються
вченою радою Університету відповідно до статуту Університету.
Вчена рада Університету може делегувати частину своїх
повноважень вченим радам структурних підрозділів. Склад

6.8.1. Вчену раду Університету очолює її голова, який
обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради
Університету, які мають науковий ступінь та/або вчене
(почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. До складу
Вченої ради Університету входять за посадами ректор
Університету,
учений секретар, проректори, директори
навчально-наукових інститутів, директор Науково-дослідного
інституту, начальник факультету, директор Навчальнонаукового центру, до складу якого входять регіональні
структурні підрозділи, директор наукової бібліотеки, головний
бухгалтер, голова профспілкового комітету викладачів
Університету, завідувач кафедри військової підготовки,
студентський ректор та інші посадові особи, представники
громадських та студентських організацій відповідно до
Положення про Вчену раду Університету державної
фіскальної служби України. До складу Вченої ради також
входять виборні представники, які представляють наукових,
науково-педагогічних працівників і обираються з числа
завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів
наук, виборні представники, які представляють інших
працівників Університету і які працюють у ньому на постійній
основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів,
керівники виборних органів первинних профспілкових
організацій студентів та аспірантів, керівники органів
студентського самоврядування Університету відповідно до
квот, визначених Положенням про Вчену раду Університету
6.8.3. Виборні представники з числа працівників Університету
обираються вищим колегіальним органом громадського
самоврядування Університету за поданням структурних
підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з
числа
студентів
(курсантів)
обираються
студентами
(курсантами) шляхом прямих таємних виборів. Виборні
представники обираються відповідно до умов, визначених
відповідним положенням.
6.8.5. В Університеті можуть бути утворені вчені ради
структурних підрозділів, повноваження яких визначаються
Вченою радою Університету відповідно до Статуту
Університету. Вчена рада Університету може делегувати
частину своїх повноважень вченим радам структурних
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відповідних вчених рад формується на засадах, визначених у п.п.
6.8. та 6.8.5. Статуту

підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на
засадах, визначених у п.п. 6.8.1 та 6.8.2. Статуту
6.8.6. Вчені ради інститутів (факультету):
6.8.1. Визначення загальних напрямів освітньої, наукової
та організаційної діяльності інституту.
6.8.2. Визначення системи та затвердження процедури
внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
6.8.3. Подання освітніх програм та навчальних планів на
розгляд вченої ради університету.
6.8.4. Подання навчально-методичних матеріалів на
розгляд науково-методичної ради університету.
6.8.5.
Ухвалення
робочого
плану
і
звіту
інституту/факультету.
6.8.6. Вирішення питань організації освітнього процесу в
інституті.
6.8.7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для
організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи
студентів за кожною освітньою програмою.
6.8.8.
Забезпечення публічності інформації про освітні
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації.
6.8.9. Обговорення планів науково-дослідної та виховної
роботи, планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників інституту/факультету.
6.8.10. Планування практичної підготовки і підведення
підсумків усіх видів практики студентів інституту.
6.8.11. Обговорення та схвалення звітів директора
інституту/факультету, завідувачів кафедр про навчальнометодичну, наукову, виховну та організаційну роботу в інституті.
6.8.12. Обрання за конкурсом на посаду асистентів,
викладачів, старших викладачів і рекомендація їх кандидатур
ректорові університету для укладання контрактів.
6.8.13. Обговорення кандидатур і рекомендація до
нагородження відомчими та заохочувальними відзнаками
університету.
6.8.14.
Обговорення кандидатур та рекомендація про
занесення до Золотої книги пошани університету.
6.8.15.
Внесення подання про відкликання директора

9

Зміни до Статуту
інституту з підстав, передбачених законодавством, Статутом,
контрактом, яке розглядається вченою радою університету та
ректором університету.
6.8.16. Затвердження індивідуальних планів аспірантів і
розгляд матеріалів про їх атестацію.
6.8.17. Рекомендує до затвердження Вченою радою
університету теми дисертаційних робіт на здобуття ступеня
доктора філософії та доктора наук.
6.8.18.
Надання монографіям, збірникам, посібникам,
підручникам, іншим виданням грифу «Рекомендовано до друку
Вченою радою інституту/факультету», а також порушення
клопотань перед вченою радою університету про присвоєння
грифу «Рекомендовано до друку Вченою радою університету».
6.8.19.
Розгляд питань з охорони праці.
6.8.20. Розгляд інших питань, пов’язаних із діяльністю
інституту/факультету і визначених Статутом університету та
чинними положеннями.
6.10 Для вирішення поточних питань діяльності Університету
утворюються робочі органи - ректорат, приймальна комісія,
адміністративна рада тощо
6.12. Конференції трудового колективу скликається не рідше
одного разу на рік
6.12.3. Порядок обрання і норму представництва делегатів
Конференції від підрозділів встановлюється Положенням
відповідно
до
чинного
законодавства.
Конференція
є
правомочною, якщо в її засіданні бере участь не менше 2/3
статутного складу. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували більше половини від присутніх делегатів, окрім
випадків, передбачених законодавством
6. 14. Порядок скликання Зборів трудового колективу навчальнонаукового інституту (факультету) та його діяльності
визначається статутом Університету та відповідним положенням
6.20. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи
студентського самоврядування обираються строком на один рік.
Студенти (курсанти), обрані до складу органів студентського

6.10 Для вирішення поточних питань діяльності Університету
утворюються робочі органи - ректорат, приймальна комісія,
адміністративна рада тощо (згідно ст. 38 ЗУ «Про вищу
освіту»). Робочі органи здійснюють свою діяльність до
вимог відповідних положень.
6.12. Конференції трудового колективу обирається терміном
на 5 років і скликається не рідше одного разу на рік
6.12.3. Порядок обрання і норму представництва делегатів
Конференції від підрозділів встановлюється Положенням про
Конференцію трудового колективу Університету державної
фіскальної служби України відповідно до чинного
законодавства. Конференція є правомочною, якщо в її засіданні
бере участь не менше 2/3 статутного складу. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше
половини
від
присутніх
делегатів,
окрім
випадків,
передбачених законодавством
6.14. Порядок скликання Зборів трудового колективу
навчально-наукового інституту (факультету) та його діяльності
визначається статутом Університету та відповідними
положеннями про навчально-наукові інститути
6.20. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні
органи студентського самоврядування обираються строком на
один рік. Студенти (курсанти), обрані до складу органів

10

Зміни до Статуту
самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за
результатами загального таємного голосування студентів. Для
ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не
менш як ЗО відсотків студентів (курсантів) Університету

студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх
посад за результатами загального таємного голосування
студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно
зібрати підписи не менш як 10% студентів (курсантів)
Університету (згідно ст. 40 ЗУ «Про вищу освіту»)
Розділ 7 Освітній процес в Університеті та його учасники

п. 7.1. Освітній процес − це інтелектуальна, творча діяльність у
сфері освіти і науки, що провадиться в Університеті через
систему науково-методичних і педагогічних заходів та
спрямована на передавання, засвоєння, примноження й
використання знань, умінь та інших компетентностей осіб, які
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої
особистості
п.7.8. ч.1 1) студент – особа, зарахована до Університету з метою
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра, магістра або освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста

п. 7.1. 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 передавання, засвоєння, примноження й
використання знань, умінь та інших компетентностей осіб, які
навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої
особистості
п.7.8. ч.1 1) студент – особа, зарахована до Університету з метою
здобуття вищої освіти ступеня бакалавра чи магістра (доктор
філософії, доктор наук)

п.7.14.ч.2 Виготовлення документів про вищу освіту (наукові
ступені) визначається Кабінетом Міністрів України. Зразки
дипломів про вищу освіту (наукові ступені) затверджуються
Вченою Радою Університету
п.7.15. ч 3. Здобувач вищої освіти має право на перерву у
навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють
виконання освітньої (наукової) програми (за станом здоров’я,
призовом на строкову військову службу у разі втрати права на
відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам в
установленому порядку надається академічна відпустка або
відпустка по догляду за дитиною. Навчання чи стажування в
освітніх і наукових установах (у т. ч. іноземних держав) може
бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не
передбачено міжнародними актами чи договорами між вищими
навчальними закладами.
п.7.15. ч 7. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із вищих
навчальних закладів, а також переведення здобувачів вищої
освіти здійснюються зазвичай під час канікул

п.7.14.ч.2 Порядок виготовлення документів про вищу освіту
(наукові ступені) визначається чинним законодавством. Зразки
дипломів про вищу освіту (наукові ступені) затверджуються Вченою
Радою Університету
п.7.15. ч 3. Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у
зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої
(наукової) програми (за станом здоров’я, призовом на строкову
військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї,
сімейними обставинами тощо). Таким особам в установленому
порядку надається академічна відпустка або відпустка згідно з
чинним законодавством. Навчання чи стажування в освітніх і
наукових установах (у т. ч. іноземних держав) може бути підставою
для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними
актами чи договорами між вищими навчальними закладами
п.7.15. ч 7. Поновлення на навчання осіб, відрахованих із вищих
навчальних закладів або яким надано академічну відпустку, а
також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються зазвичай
під час канікул
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Розділ 8 Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність
п.8.7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в
Університеті провадиться відповідно до законодавства про п.8.7. Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в
освітню, наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, а Університеті провадиться відповідно до законодавства про освітню,
також
з
урахуванням
розпорядчих
актів наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність, а також з
та інших документів ДФС. Державна фіскальна служба України урахуванням розпорядчих актів та інших документів ДФС. Державна
формує політику наукової і інноваційної діяльності, яка фіскальна служба України формує політику наукової, науковоздійснюється безпосередньо Університетом на засадах автономії
технічної та інноваційної діяльності, яка
здійснюється
безпосередньо Університетом на засадах автономії
п.8.9. ДФС України, за результатами наукової діяльності 8.9. ДФС України за результатами наукової, науковоУніверситету визначає для нього обсяг фінансування наукової технічної та інноваційної діяльності Університету визначає
діяльності
за
окремими обсяг їх фінансування за окремими бюджетними програмами.
бюджетними
програмами.
Університет
виконує
наукові
виконує наукові дослідження відповідно
до
дослідження відповідно до щорічного тематичного плану Університет
щорічного
тематичного
плану
науково-дослідних
робіт
ДФС,
науково-дослідних робіт ДФС, який затверджується наказом який затверджується наказом ДФС та формується на підставі
ДФС
та
формується
на
підставі
пропозицій
органів ДФС України з урахуванням пріоритетних
органів ДФС з урахуванням пріоритетних напрямів наукових пропозицій
напрямів
наукових
досліджень у ДФС та проблем у податководосліджень у ДФС та проблем у податково-митній сфері, які митній сфері, які потребують
наукового вирішення
потребують наукового вирішення
Розділ 10. Майно та фінансово-господарська діяльність Університету
п.10.2. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої
Статутом, і відповідно до законодавства та організаційно-правової форми
Університету
засновником закріплюються на правах оперативного
управління будівлі, споруди, майнові комплекси, обладнання, а також інше
необхідне майно

п.10.2. За Університетом з метою забезпечення діяльності, передбаченої
Статутом, і відповідно до законодавства засновником закріплюються на
правах господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси,
обладнання, а також інше необхідне майно

п.10.5.1. Власності на об’єкти права інтелектуальної власності,
створені за власні кошти або кошти державного бюджету

п. 10.5.1Власності на об’єкти права інтелектуальної власності,
створені за власні кошти або кошти державного бюджету(крім
випадків визначених законом)
п.10.5.9. Відкривати поточні та депозитні рахунки у
національній
та
іноземній
валютах
відповідно
до
законодавства, користуватися банківськими кредитами без
урахування обмежень на право здійснення запозичень,
установлених Бюджетним кодексом України
п.10.6.4. 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
п.10.11.1. Університет як заклад державної форми власності відповідно

п.10.5.9. Відкривати поточні та депозитні рахунки у національній
та іноземній валютах відповідно до законодавства, користуватися
банківськими кредитами без урахування обмежень на право
здійснення запозичень, установлених відповідними статтями,
установлених Бюджетним кодексом України
п.10.6.4. Кошти, отримані Університетом як плата за навчання,
підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або
за надання освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід
державного бюджету
п.10.11.1. Університет як заклад державної форми власності

12

Зміни до Статуту
відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України до Бюджетного кодексу України, Закону України „Про бухгалтерський
„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та облік та фінансову звітність в Україні” та інших нормативно-правових
інших нормативно-правових актів складає затверджені форми актів складає затверджені форми місячної, квартальної та річної
місячної, квартальної та річної звітності та подає до Державної звітності та подає до Державної фіскальної служби України, у
фіскальної служби України, у підпорядкуванні якої перебуває підпорядкуванні якої перебуває Університет, органів Державної
Університет, органів Державного казначейства України, казначейської служби України, Державної служби статистики,
органів державної податкової служби, Державного комітету Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування
статистики, Пенсійного фонду України, Фонду соціального
страхування
Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
11.3. Всі зміни вносяться шляхом видання в новій редакції
та доповнення до Статуту погоджуються і затверджуються у
тому ж порядку, що і сам Статут
Розділ 12. Порядок реорганізації та ліквідації Університету
12.3. З моменту призначення до ліквідаційної комісії/комісії з
п.12.3. З моменту призначення до ліквідаційної комісії/комісії з реорганізації
переходять
повноваження
щодо
управління
реорганізації переходять повноваження щодо управління Університетом. Ліквідаційна комісія/комісія з реорганізації складає
Університетом. Ліквідаційна комісія/комісія з реорганізації ліквідаційний баланс/передавальний акт
розподільний баланс
складає ліквідаційний/передавальний баланс Університету і Університету і подає на затвердження ДФС України, який призначив
подає на затвердження ДФС України, який призначив комісію
комісію
п.11.3. Зміни та доповнення до Статуту погоджуються і
затверджуються у тому ж порядку, що і сам Статут
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