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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКИЙ БАЗОВИЙ 
МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі -  
Коледж) є комунальним закладом фахової передвищої освіти, заснованим на 
майні спільної (комунальної) власності територіальних громад сіл, селищ і міст 
Полтавської області та переданим в управління Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації.

1.2. Коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової 
передвищої освіти, яка є основним видом діяльності та здійснює підготовку 
фахового молодшого бакалавра.

1.3. Полтавський базовий медичний коледж засновано 26 грудня 1871 року як 
чоловічу фельдшерську школу Полтавського губернського земства при 
Полтавській земській лікарні, у кількості 46 осіб. 1897 року Полтавське земство 
збільшує набір до 150 осіб. 3 1911 року відбулося поновлення роботи закладу =в 
статусі фельдшерсько-акушерської школи. За 1937-1939 роки контингент учнів 
зростає до 940 осіб, функціонує 5 відділень (фельдшерське, санітарно- 
фельдшерське, акушерське, сестринське та сестер дитячих закладів). В 1954 
році школа була реформована в Полтавське медичне училище. У 1990 році 
заклад отримав статус базового навчального закладу, з 1993 року -  вищого 
навчального закладу І рівня акредитації.

На виконання рішення пленарного засідання дев’ятої сесії Полтавської 
обласної ради четвертого скликання від 06 листопада 2003 року «Про надання 
дозволу на реорганізацію Полтавського базового медичного училища в 
Полтавський базовий медичний коледж, Кременчуцького медичного училища в 
Кременчуцький медичний коледж, заснованих на спільній власності 
територіальних громад сіл, селищ і міст області» заклад реорганізовано в 
Полтавський базовий медичний коледж. З 2020 року Коледж отримав статус 
навчального закладу фахової передвищої освіти згідно з Законом України «Про 
фахову передвищу освіту».

1.4. Статут викладено в новій редакції у зв'язку розширенням освітніх послуг.

1.5. Цей Статут є новою редакцією Статуту, затвердженого наказом 
управління майном обласної ради від 06.10.2020 № 87, що пройшов державну 
реєстрацію. З моменту державної реєстрації цієї редакції Статуту попередня 
редакція втрачає чинність.

1.6. Коледж є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків 
Полтавського базового медичного училища.

1.7. Засновник Коледжу -  Полтавська обласна рада.
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Власник Коледжу - територіальні громади сіл, селищ, міст Полтавської 
області в особі Полтавської обласної ради.

1.8. У своїй діяльності Коледж підзвітний та підконтрольний Полтавській 
обласній раді, підпорядкований та підзвітний Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації (далі -  Департамент охорони 
здоров'я облдержадміністрації).
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації здійснює управління 
Коледжем в межах повноважень, визначених Положенням про Департамент 
охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації.

1.9. Орган управління майном -  управління майном обласної ради. 
Управління майном обласної ради здійснює управління майном Коледжу в 
межах повноважень, визначених Положенням про управління майном обласної
ради.

1.10. Найменування та місцезнаходження Коледжу:
1.10.1. Найменування:
Повне найменування Коледжу українською мовою: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
ОСВІТИ ПОЛТАВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.
Повне найменування Коледжу англійською мовою: Мипісіраї Ебисайопаї 
ЕзтаЬИзІїтепІ Роїїауа Вазіс Мебісаі Ргоіеззіопаї Со11е§е Роїїача Ке§іопа1 Соипсії; 
Скорочене найменування Коледжу українською мовою: ПОЛТАВСЬКИЙ 
БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ.
1.1 (.2. Місцезнаходження:
Україна, 36011, м.Полтава, вул. Стрітенська, буд. 51а 
етаіі: ро1.рЬтк@,цтаі1.сот

1.11. За типом закладу фахової передвищої освіти Коледж, відповідно до 
статті 31 Закону України «Про фахову передвищу освіту» (далі по тексту 
Закон}7) -  фаховий коледж.

•ЙГ

1.12. Коледж є юридичною особою публічного права, яка здійснює свою 
діяльність на засадах неприбутковості та є бюджетною установою.

1.13. Коледж провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової 
передвищої освіти, може проводити дослідницьку та/або творчу мистецьку, 
та або спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з 
навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензії 
; ліцензій) забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та 
академічного спрямування на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, 
практичної підготовки студентів на навчально-виробничій базі із залученням їх 
до участі у виробничому процесі.



1.14. Коледж надає освітні послуги:
і 14.1. За освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст галузі знань 22 
Охорона здоров’я» за спеціальностями:

-  223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська
справа»;

-  223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна
справа».

1.14.2. За рівнем фахової передвиїцої освіти зі здобуттям освітньо-професійного 
ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за 
спеціальностями:

-  223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська
справа»;

-  223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Лікувальна
справа».

1.14.3. Надання повної загальної середньої освіти з видачею документів про 
освіт}’ державного зразка про відповідний рівень освіти здійснюється згідно з 
розпорядженням голови Полтавської обласної державної адміністрації 
від 11.04.2018 № 328 «Про видачу ліцензій вищим навчальним закладам 
І-ІІ рівнів акредитації Полтавської області».
1.14.4. Проведення платних підготовчих курсів до ЗНО та до складання 
вступних випробувань для вступу до Коледжу, платних курсів з косметології, 
фітотерапії, лікувального масажу, догляду за хворими, надання невідкладної 
допомоги, ЕКГ, Кросфіт, спеціалізації асистента ерготерапевта та спеціалізації 
асистента фізичного терапевта та інші.
1.14.5. Підготовка робітничих кадрів на рівні державних вимог (стандартів)
освіти.
1.14.6. Інші види діяльності:

-  підвищення кваліфікації та спеціалізації молодших спеціалістів та
фахових молодших бакалаврів в галузі знань 22 «Охорона здоров’я»;

-  перепідготовка робітничих кадрів;
-  підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

1.15. Коледж має право видавати документи пр(Т освіту державного зразка з 
акредитованих спеціальностей, освітньо-професійних програм, 
загальноосвітньої підготовки, про післядипломну освіту та здійснювати інші 
види освітньої діяльності. Інші спеціальності відкриваються відповідно до 
порядку, визначеного чинним законодавством України.

1.16. У своїй діяльності Коледж керується Конституцією України, Цивільним, 
Господарським та Бюджетним кодексами України, Кодексом законів про працю 
України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
освіт}», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвишу 
освіт} ». «Про захист персональних даних», «Основи законодавства України про
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схорону здоров’я», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
ізппими нормативно-правовими актами, а також наказами Міністерства охорони 
здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Департаменту охорони 
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації, рішеннями Полтавської 
обласної ради, розпорядженнями голови Полтавської обласної державної 
адміністрації, голови Полтавської обласної ради, іншими нормативними актами 
та цим Статутом.

і . і Основними структурними підрозділами Коледжу є:
відділення, які об’єднують навчальні групи зі спеціальностей

і спеціалізацій);
-  циклова (предметна), циклові комісії;
-  методичний кабінет;
-  бібліотека;
-  бухгалтерія;

інші підрозділи, що діють відповідно до положень про підрозділи. 
Структурні підрозділи утворюються рішенням керівника Коледжу у порядку, 
визначеному Законом і цим Статутом.

1.18. Коледж має самостійний баланс, бюджетні рахунки в територіальному 
органі Державної казначейської служби України та/або поточні та депозитні 
рахунки в установах державних банків, печатку і штампи з власним 
найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових та особистих 
не: цинових прав і обов'язків, бути позивачем і відповідачем у суді.

1 11 Коледж бере участь у судових справах через Керівника, іншу особу, 
уповноважену діяти від його імені відповідно до закону, Статуту, положення, 
трудового договору (контракту) або через представника. 1 2 * * 5

1 1 і Коледж має право представляти інтереси територіальних громад області 
в супах в межах повноважень, визначених цим Статутом та закріпленого за 
Коледжем майна.

<&■
1 11 Основні завдання Коледжу:

забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;
2 1 підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб медицини та 

спільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;
5 * провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття 
особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;
-  ; дасть у забезпеченні розвитку медичної галузі шляхом підготовки медичних 
і ахїзпів відповідно до сучасних вимог;
5 виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної 
сзппвності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 
п з зрочесності, формування правової та екологічної культури, моральних
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цінностей, здорового спосооу життя, здатності критично мислити та 
с амоорганізовуватися в сучасних умовах;
6 забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та 
практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу 
їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;
З збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства;
9 1 поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного
різня громадян;
і 0 1 налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності 
у сфері освіти, медицини, науки, спорту, мистецтва і культури; 
і і і вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння 
працевлаштуванню випускників;
і 2 1 взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об'єднаннями, іншими 
соціальними партнерами, професійними об'єднаннями зі сприяння 
працевлаштуванню випускників;
13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої
діяльності.

1.22. Діяльність Коледжу провадиться на принципах:
1 1 автономії та самоврядування;
2 розмежування прав, повноважень і відповідальності Засновника, державних 
органів. та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких 
належить Коледж, органів управління Коледжу та його структурних
підрозділів;
3 і поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;
- незалежності від політичних партій і релігійних організацій.

1.23. Коледж має право на академічну, організаційну, фінансову і кадрову 
автономію. Обсяг автономії Коледжу визначається законодавством та цим
Статутом.
ГІоава Коледжу, що стосуються автономії та самоврядування:
1 і запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо- 
професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;
2 самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього
процесу;
3 і приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково- 
педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;
- формувати та затверджувати власний штатний розпис по спеціальному 
фонд}' відповідно до законодавства;
5 формувати та подавати на затвердження Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації власний штатний розпис по загальному фонду;



: ;-тзог:-овати. реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та 
з :з:лов> вати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;

запровадж\гвати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за 
зіззтнп мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення;
: надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;
- самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 
ти енецько:, спортивної та інноваційної діяльності;
. самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін; 

надавати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра 
здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру 
і те; тіл:: після завершення навчання;
1 надавати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста 

тдобувачам вищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після 
з а зселення навчання до 2026 року;
.Зі забезпечення здобувачам фахової передвищої освіти на основі базової 
загальної середньої освіти здобуття повної загальної середньої освіти з видачею
зїддовідного документу;
-  дуовадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні 

г ::: з низки, а також розвивати власну поліграфічну базу;
: провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами 

: світи, науковими установами та іншими юридичними особами;
: розмішувати свої бази практик в медичних закладах та підприємствах 

з гідно укладених договорів;
зради участь у роботі міжнародних організацій; 

і з спроваджувати власну символіку та атрибутику;
звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері 

з їх з т з з передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення
- з нзттх нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також 
зрад: участь у роботі над проектами відповідних документів;
1 здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до 
: зі: н здазетва та установчих документів Коледжу;
2 і гззпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних 
_ : з .у з. передбачених чинним законодавством;
II зіззкгивадї поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому
зак: газд азе двом порядку;
II ; дзетгонади навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші об’єднання, не
3 а з :т геєні законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, І-

І-  і хззн-овагн збір, обробку, використання, зберігання персональних даних у 
: д ч  д - :сті до Закону України «Про захист персональних даних»;
Із зд йгЕзззатїї інші права, що не суперечать законодавству;
І - ;;  У: з нз-овздп пізгготовку фахівців інших галузей знань та спеціальностей за 
е ічз -: ;д науково-педагогічних кадрів та відповідно до результатів
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2 ~ Коледж має право утворювати філії та представництва на території України 
за погодженням з Департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації, за 
межами України - за рішенням Власника.

. .2-. Коледж зобов’язаний:
1 дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
2 мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення 
дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс 
академічної доброчесності);
5 створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти 
особами з особливими освітніми потребами;

забезпечувати підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
р обітничих кадрів на рівні державних стандартів освіти
5» забезпечувати підготовку та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів
3 медичною освітою та фахових молодших бакалаврів.
6 вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх 
технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності 
у наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, 
індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі 
виявлення порушень притягати винних до відповідальності згідно чинного 
законодавства;

мати офіційний веб-сайт, оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену
законодавством.

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2 і У практичній роботі Коледж керується концепцією освітньої діяльності, 
схваленою педагогічною радою Коледжу. Концепція освітньої діяльності 
шунтується на засадах Національної Доктрини розвитку освіти України у XXI 
столітті, законів України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, «Про повну 
загальне7 середню освіту» від 16.01.2020 № 463-IX, «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 № 1556-УІІ, «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 № 2745- 
УШ: принципах Болонської декларації, основоположним з яких є забезпечення 
якості освіти, інших законодавчих актів, які регламентують діяльність 
Коледжу.

2 2. Мета Коледжу -  забезпечити студентам можливість здобуття фахової 
передвищої освіти з галузі 22 «Охорона здоров’я» освітньо-професійного 
ступеня фахового молодшого бакалавра; сформувати в процесі навчання 
систем} знань, умінь і навиків, професійних, світоглядних і громадських 
.якостей, обумовлених потребами суспільства і охорони здоров’я населення.

Коледж діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої



діяльності за спеціальністю 223 «Медсестринство», яка забезпечує підготовку 
фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та фахового 
молодшого бакалавра і відповідає стандартам освіти, освітньо-професійним 
програмам, установленим для закладів освіти відповідних рівнів акредитації.
2 - Коледж здійснює післядипломну освіту медичних фахівців освітньо- 
тваліфі:каційного рівня молодший спеціаліст та фаховий молодший бакалавр у 
галузі знань 22 «Охорона здоров’я».

2.5. Освітня діяльність Коледжу базується на принципах:
доступності та конкурсності здобуття фахової передвищої освіти кожним 

громадянином України;
незалежності здобуття фахової передвищої освіти від впливу політичних 

партій, громадських і релігійних організацій;
збереженні і розвитку досягнень і традицій української медичної освіти; 
гласності при формуванні структури і обсягів освітньої і професійної 

підготовки фахівців;
-  багатопрофільності;

якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, 
якості технологій навчання);
-  ступеневості підготовки фахівців; 

становлення демократичної системи навчання;
задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, 

здібностей та потреб суспільства;
використання державних стандартів фахової передвищої освіти як 

обов'язкового мінімуму змісту освіти і змісту навчання;
-  випереджального інноваційного розвитку освіти;

мобільності підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці; 
інтеграції до європейського та світового освітніх просторів;

-  формування національних і загальнолюдських цінностей; 
системності аналізу всіх чинників, що впливають на якість освітньої

діяльності, моніторингу та своєчасного запобігання кризових явищ на рівні 
академічної групи, навчального курсу, циклової/предметної комісії, 
навчального закладу;

моніторингу якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння 
розвитку громадського контролю.

2.6. Цільові програми діяльності освіти та засоби реалізації.

2.6.1. Забезпечення сфери охорони здоров’я медичними фахівцями через:
дотримання обсягів підготовки фахівців, що здійснюється за державні 

кошти, кошти фізичних та юридичних осіб з урахуванням потреб особи, а 
також інтересів держави;
-  формування якісного контингенту студентів;
-  адекватність змісту освіти вимогам системи праці;
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формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктивно- 
дїяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності та
діагностнчності;

наповнення компоненти державних стандартів фахової передвищої освіти 
: урахуванням наукових традицій, потреб галузі та запитів студентів;

послідовне виконання навчальних планів спеціальностей і програм 
навчальних дисциплін відповідно терміну навчання;

використання різних форм контролю успішності навчання; 
оновлення змісту освіти та організації освітнього процесу відповідно до 

не: око етичних цінностей, сучасних науково-технічних досягнень;
-  підвищення якості освітнього процесу;

створення системи фахової освіти, яка забезпечує обов’язкове 
оволодіння громадянами України державною мовою і можливість опановувати 
гідну ' національну) і практично володіти хоча б однією іноземною мовою;

розробку і впровадження ефективних освітніх технологій, зокрема 
комл’ютерних, цифрових;

науково-методичне, навчально-методичне забезпечення освітнього 
процес} як інформаційної моделі педагогічної системи;

вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння 
працевлаштуванню випускників;

підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці; 
створення умов для розвитку обдарованої молоді та залучення її до 

дослідницько-пошукової та науково-дослідницької діяльності;
перепідготовку, спеціалізацію, розширення профілю, стажування

□ ахівців.
1 : 1 .  Національне виховання майбутніх фахівців.
Б основу виховного процесу в Коледжі покладено формування гармонійно 
гсзБпненої, високоосвіченої, соціально активної й національно-свідомої 
особистості, здатної до саморозвитку і самовдосконалення, що наділена 
громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними й 
патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової 
культури.

.  .  *Виховання у Коледжі здійснюється через:
формування потреби і вміння жити в громадянському суспільстві, 

зіпювання в дусі патріотизму, дотримання Конституції та законів України;
навчання студентів демократичного світогляду, дотримання 

громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та
мов:--: спілкування народів світу;

розвиток у молоді творчих здібностей та навичок самостійного наукового 
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, фізичної 
досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури
студентів;
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стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя; 
пропаганд}' національної ідеї, що сприяє розвитку української свідомості, 

розвитку культури, оволодінню загальнолюдськими надбаннями;
розвиток гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних 

т с т я х  народ}', його традиціях і духовності;
гордування національного світогляду, ідей, переконань на основі 

тіннс степ вітчизняної та світової культури;
тозвтдок здатності до самостійного мислення, суспільного вибору і 

пттпьнтсті. спрямованої на процвітання України;
сприяння розвитку високої мовної культури майбутніх фахівців, 

тпхезанню поваги до державної мови та мов національних меншин України, 
т : гег ситності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

реалізацію мовної стратегії шляхом комплексного і послідовного 
впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз’яснювальних заходів;

форсування нових життєвих орієнтирів особистості, відповідальності за 
власний добробут, стан суспільства;

сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства — відкритої, 
варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити 
становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах 
грі гритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності.
1 5.3. Забезпечення рівного доступу до здобуття освіти через:

створення рівних умов для задоволення освітніх і професійних потреб 
молодії

запровадження ефективної системи інформування громадськості про 
м:: жливості здобуття фахової передвищої освіти;

удосконалення правових шляхів здобуття фахової передвищої освіти за 
гатунок коштів юридичних і фізичних осіб;

розширення можливостей здобуття фахової передвищої освіти за рахунок 
індивідуального кредитування;

створення умов для здобуття фахової передвищої освіти дітьми-сиротами. 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, особами з інвалідністю; 
учасниками Антитерористичної операції та Операції Об’єднаних сил, 
внутрішньо переміщеними особами;
-  співпрацю з іншими закладами освіти;

додержання засад демократичності, прозорості та гласності у формуванні 
г: - п: агенту студентів.
2.5.4. Спворення системи безперервної освіти через:

забезпечення послідовності змісту та координації освітньої діяльності на
гізчпх ступенях освіти;

формування потреби в розумінні та здатності особистості до самоосвіти; 
розбудова системи післядипломної освіти на основі відповідних

державних стандартів;
формування та розвиток навчально-виробничих комплексів ступеневої

підготовки фахівців;
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: -провадження в освітній процес технологій дистанційного навчання.
1 : : Підготовка сту дентства до життєдіяльності в інформаційному суспільстві

інформатизацію системи освіти, спрямованої на задоволення освітніх 
н і ірмадійних і комунікаційних потреб учасників освітнього процесу;

: апповадження технологій дистанційного навчання із застосуванням в 
:н  : н : : г  ппопесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних 
техн: д : дій поряд з традиційними формами та засобами; 

створення електронних підручників і посібників; 
застосування сучасних засобів навчання;
використання комунікаційно-інформаційних засобів та глобальних 

і : т пшійпо-освітніх мереж.
1 : : Поєднання освіти і науки через:

розвиток освіти на основі новітніх наукових і технологічних досягнень; 
з пд/чення до роботи в науковому товаристві «Іпзре» та клінічних гуртках 

папа званої студентської молоді, педагогічних працівників;
поглиблення співпраці та кооперації з іншими закладами освіти т 

не ддзвЕми установами;
залучення до освітнього процесу провідних учених та медичних 

: неп: дні слів регіону;
забезпечення якості освіти відповідно до новітніх досягнень науки, 

п льтури і соціальної практики;
взаємозв'язок освіти і науки, педагогічної теорії та практики.

1 : ~ Кадрове забезпечення освітнього процесу через:
приведення у відповідність кадрового забезпечення вимогам атестації та 

а-лспитанії спеціальностей;
поліпшення якісного складу педагогічних кадрів шляхом залучення до 

викладацької діяльності педагогічних, науково-педагогічних працівників і 
провідних фахівців охорони здоров’я відповідних спеціальностей;

забезпечення можливості стажування та підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-педагогічних працівників;

створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних та 
пастково-педагогічних працівників;

забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної 
: аз а організації педагогічних та науково-педагогічних працівників, підвищення 
золїального статусу відповідно до їх ролі в суспільстві.

Концепція освітньої діяльності доповнюється та деталізується 
: зз-зпеппіями освітньої діяльності відділень Коледжу.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАСНОВНИКА

З ї Повноваження Засновника щодо управління Коледжем визначаються в 
детзах законів України та цього Статуту.

3 3 До виключної компетенції Засновника належать:
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прийняття рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу 
закладу освіти;

затвердження Статуту Коледжу та за погодженням загальних зборів 
нового колективу, погодженням і поданням Департаменту охорони здоров’я 

:::держадміністрації внесення змін до Статуту та затвердження його в новій
редакції:

оголошення спільно з Полтавською обласною державною адміністрацією 
одгузсного відбору на посаду директора Коледжу;

укладання контракту з директором Коледжу, обраним за результатами 
-д д-хрсного відбору в порядку, встановленому законодавством, Засновником 
ті пжм Статутом;

розірвання контракту із директором Коледжу на підставах, визначених 
: іконодавством про працю, Статутом Коледжу та/або контрактом;

винесення та затвердження рішень щодо відчуження майна, переданого у
- :тдотування Коледжу;

здійснення контролю за ефективністю використання майна, що 
: находиться на балансі Коледжу;

заслуховування звітів директора про роботу Коледжу;
інші повноваження, визначені чинним законодавством України.

5 3 Засновник може уповноважити іншу особу затверджувати та підписувати 
І натуг Коледжу та зміни до нього.
5 - Засновник та Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації 
::: чуть . делегувати окремі свої повноваження Наглядовій раді, директору 
ЗЗхнеджу та/або іншому органу управління Коледжу.
5 5 Засновник та Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації не 
лють права втручатися в діяльність Коледжу, що здійснюється у межах його 

157СН0МНИХ прав, визначених законом та цим Статутом.

4. ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 
СТАНОМ НА 01 СІЧНЯ КАЛЕНДАРНОГО РОКУ,

ЩО ВІДПОВІДАЄ ДАТІ ЗАТВЕРДЖЕННЯ СТАТУТУ

- і Обсяг основних засобів Коледжу містить ,  будівлі, споруди, земельні 
ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні 
підлості, вартість яких відображено в самостійному балансі Коледжу, та 
становить 8756711грн. 95 коп. (Вісім мільйонів сімсот п'ятдесят шість тисяч 
сімсот одинадцять грн. 95 коп.).

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІВ 
ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ, ПОРЯДОК 

ОБРАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДО ОРГАНУ ГРОМАДСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Управління Коледжем у межах повноважень, визначених законами та 
установчими документами, здійснюють:
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(Л

1 “ апартамент охорони здоров'я облдержадміністрації;
З Лнректоо Коледжу;
- Кетаг: пічна гада < колегіальний орган управління Коледжу);
: тіпальні збори трудового колективу (вищий колегіальний орган
грп : ід : з кого самоврядування);
- І р гади студентського самоврядування;
-  — рятя*

:-тт: :ггади, визначені установчими документами Коледжу.

: 3 КідедальЕий орган управління Коледжу.
: 3 ГЗедагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжу, склад 
7: : г: зп-річно затверджується наказом Директора Коледжу.
: З 3 Педагогічна рада Коледжу:

визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;
3 : заглядає проект Статуту Коледжу, а також пропозиції щодо внесення змін

г : згдддає проект кошторису та річний фінансовий звіт Коледжу;
- . г-ззалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних 

ідгиддень Коледжу у територіальних органах центрального органу
від" з дазчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів 
: Г: в банківських установах;
5 визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення
4 з гтї освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної
доброчесності;
6) погоджує за поданням Директора рішення про утворення, реорганізацію, 
тспотворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

з в доданням Директора надає згоду на призначення завідувачів відділень та 
голів пиклових/циклових (предметних) комісій;

з стверджує Положення про організацію освітнього процесу; 
з стверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову 

пеиедвшцу освіту;
і 1 має право вносити подання про відкликання Директора з підстав, 

передбачених законодавством, установчими документами Коледжу, 
контрактом, яке розглядається загальними зборами трудового колективу;

обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує 
здепічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

1 приймає рішення та/або рекомендації з питань впровадження в освітній 
питнеє зпращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, 
експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами 
зеніти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які 
сприяють розвитку фахової передвищої освіти;
і 5 має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту;
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-) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення 
освітнього процесу;

5 приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за 
порушення академічної доброчесності;
і б і приймає рішення та/або рекомендації з інших питань відповідно до 
законодавства та установчих документів Коледжу.

5.2.3. Педагогічну раду очолює його голова, яким є Директор Коледжу. До 
:кладу Педагогічної ради можуть входити за посадами заступники директора, 
завідувачі відділень, голови циклових/циклових (предметних) комісій, інші 
педагогічні та науково-педагогічні працівники, головний бухгалтер, керівники 
нпборних органів первинної профспілкової організації, представники 
студентського самоврядування відповідно до квот, визначених установчими 
п::-у ментами Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної 
чисельності складу Педагогічної ради мають становити педагогічні працівники 
Н зледжу та не менш як 10 відсотків -  виборні представники з числа студентів. 

Виборні представники осіб, які навчаються, обираються загальними 
г злами трудового колективу.

Виборні представники з числа студентів беруть участь у роботі 
Педагогічної ради під час розгляду питань, що стосуються навчання, побуту та 
з .дзпочинку осіб, що у ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, 
з пд-зесених до повноважень Педагогічної ради, норма щодо обов'язкової участі 
з лоботі Педагогічної ради Коледжу не менш як 10 відсотків виборних 
“з елставнцків з числа студентів не застосовується.
: 2.-. Рішення Педагогічної ради, прийняті відповідно до законодавства, є 
з з з з’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Рішення 
Педагогічної ради вводяться в дію наказами Директора.
5 2.5. У Коледжі можуть утворюватися педагогічні ради відокремлених 
-ллуктурних підрозділів (у разі їх утворення), відділень, повноваження яких 
ілзначаються Педагогічною радою Коледжу відповідно до цього Статуту.

5 Вищим колегіальним органом громадського самоврядування в Коледжі є 
їдальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників з 

числа студентів.
5 3.1. Порядок скликання і прийняття рішень загальними зборами трудового 
дзлективу визначається Положенням про загальні збори трудового колективу.
5.3.2. У загальних зборах трудового колективу мають бути представлені всі 
ітегорії учасників освітнього процесу Коледжу. При цьому не менш як 75

зззлсотків складу делегатів Педагогічної ради мають становити педагогічні 
працівники, які працюють в Коледжі за основним місцем роботи, і не менш як 

1 відсотків -  виборні представники з числа студентів, які обираються вищим 
зрганом студентського самоврядування.
Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на рік.
5.3.3. Загальні збори трудового колективу:
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- погоджують за поданням Педагогічної ради Статут Коледжу;
_ заслуховують щорічний звіт Директора Коледжу та оцінюють його 
діяльність;
З обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
- розглядають за обґрунтованим поданням Педагогічної ради питання про 
дострокове припинення повноважень Директора і направляють відповідне 
додання Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
5 затверджують Правила внутрішнього розпорядку та Колективний договір;
6 і приймають рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до 
законодавства та цього Статуту.

5.4. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною 
громадського самоврядування.

Студентське самоврядування об'єднує всіх студентів, у тому числі 
неповнолітніх. Усі студенти Коледжу мають рівні права щодо участі у 
студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його 
органів.

Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо, а 
також через органи студентського самоврядування, що обираються у порядку, 
визначеному Законом.
5.4.1. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 
законодавством, Статутом Коледжу та Положенням про студентське 
самоврядування Коледжу.
5.4.2. Органи студентського самоврядування діють на принципах:
1) добровільності, колегіальності, відкритості;
2) виборності та звітності;
3) рівності прав студентів на участь у студентському самоврядуванні;
4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій;
5) академічної доброчесності.
5.4.3. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, 
курсу, відділення, Коледжу.

Виконавчим органом студентського самоврядування на рівні курсу та 
відділення є старостат, на рівні навчального закладу -  студентська рада 
Коледжу.

Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми. 
На рівні Коледжу також діє контрольно-ревізійний орган студентського 
самоврядування -  контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольно- 
ревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів 
студентського самоврядування, студентських виборчих комісій.

Делегати на конференцію студентів Коледжу обираються студентами 
шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений Положенням про 
студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний 
пік.
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Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не 
можуть перебувати на посаді більш як два строки.

З припиненням особою навчання в Коледжі припиняється її участь в 
органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому Положенням 
про студентське самоврядування Коледжу.
5.4.4. Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Коледжем у порядку, встановленому Законом 
України «Про фахову передвишу освіту» та Статутом Коледжу;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та 
харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, дослідницькі, спортивні, оздоровчі, 
культурно-мистецькі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості фахової 
передвищої освіти;
5) захищають права та інтереси здобувачів фахової передвищої освіти;
6) делегують своїх представників до робочих та дорадчо-консультативних" 
органів;
7) ухвалюють акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
8) розпоряджаються коштами органу студентського самоврядування та наданим 
їм майном відповідно до законодавства; при формуванні кошторису Коледжу 
надають обов'язкові до розгляду пропозиції щодо розвитку його матеріальної 
бази, у тому числі з питань, що стосуються навчання, побуту та відпочинку 
студентів;.
9) вносять пропозиції щодо змісту освітньо-професійних програм;
10) мають право оголошувати акції протесту;
11) мають право об'єднуватися у регіональні та всеукраїнські організації, 
діяльність яких не має політичного або релігійного спрямування;
12) виконують інші функції, передбачені Законом та Положенням про 
студентське самоврядування.
5.4.5. За погодженням з відповідним органом студентського самоврядування 
приймаються рішення про:
1) відрахування студентів та їх поновлення на навчання (крім випадків■&
завершення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою; 
власного бажання; переведення до іншого закладу фахової передвищої освіти 
або до закладу професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої 
освіти; стану здоров’я (за наявності відповідного висновку));
2) переведення осіб, які навчаються в Коледжі, з одного джерела фінансування 
на інше;
3) затвердження Положення про організацію освітнього процесу.
Рішення з питань, передбачених цією частиною, може бути ухвалене без 
погодження, якщо протягом одного місяця після надходження відповідного 
подання орган студентського самоврядування не висловив своєї позиції.

17



г
5.4.6. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори 
студентів, які:
1) затверджують положення про студентське самоврядування;
2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського 
самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів 
студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на 
конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського 
самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його 
виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення 
поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання 
бюджету органів студентського самоврядування;
6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів закладу для 
організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування;
7) обирають представників студентів до загальних зборів трудового колективу 
та Педагогічної ради Коледжу;
8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів 
студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності;
9) здійснюють інші повноваження, передбачені Законом та Положенням про 
студентське самоврядування.
5.4.7. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів 
студентського самоврядування (крім питань, пов'язаних з безпекою учасників 
освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна).
5.4.8. Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх 
компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, 
схвалення чи введення в дію Директором, іншими органами управління.
5.4.9. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів 
студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, 
забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 
місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається 
відповідна угода.
5.4.10. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на 
виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених 
ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про 
використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.

5.5. Засновник створює та затверджує строком на п’ять років персональний 
склад Наглядової ради у кількості від трьох до п'яти осіб.

Членом Наглядової ради не може бути особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
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2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість непогашена або 
незнята в установленому законом порядку;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 
правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, -  протягом 
року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
5) притягувалася до адміністративного стягнення за корупційне 
правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, -  протягом року 
з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення 
влади».

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Коледжу та 
здобувані фахової передвищої освіти в Коледжі.
5.5.1. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його 
розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого 
самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами 
господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої 
діяльності і конкурентоспроможності Коледжу.
5.5.2. Наглядова рада має право:
1) сприяти залученню додаткових джерел фінансування;
2) брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом дорадчого 
голосу; ..
3) брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку Коледжу;
4) контролювати дотримання Статуту Коледжу;
5) проводити конкурсний відбір на посаду Директора;
6) розглядати щорічні звіти Директора про реалізацію стратегії розвитку 
закладу;
7) ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності (не 
більше одного разу протягом строку повноважень Наглядової ради);
8) відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності 
Директора;
9) вносити Засновнику через Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації подання про заохочення або відкликання Директора з 
підстав, визначених законодавством, цим Статутом або контрактом;
10) здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами.
5.5.3. Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами 
прозорості і підзвітності.
5.5.4. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби. Засідання Наглядової 
ради проводить її голова, а в разі його відсутності інший її член, визначений 
самою радою. Засідання Наглядової ради є правомочним за умови участі 2/3 від 
її загального складу.
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5.5.5. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів від 
присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів 
членів Наглядової ради голос головуючого є вирішальним. Рішення Наглядової 
ради оформляються протоколами, які підписуються головуючим на засіданні та 
скріплюються печаткою Коледжу.

Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань Наглядової ради 
оприлюднюються на офіційному веб-сайті Коледжу протягом тижня з дня 
відповідного засідання, за що відповідає голова Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк 
доводяться до відома Директора та є обов’язковими до розгляду та відповідного 
реагування.
5.5.6. Порядок визначення компенсації витрат членів Наглядової ради 
затверджується Кабінетом Міністрів України.
5.5.7. Засновник має право достроково припинити повноваження Наглядової 
ради або окремих її членів.

5.6. Циклова комісія / циклова (предметна) комісія — це структурний 
підрозділ Коледжу, що провадить освітню, методичну діяльність за певною 
спеціальністю (спеціалізацією) або групою спеціальностей, може проводити 
дослідницьку та/або творчу мистецьку, та/або спортивну діяльність за певною 
дисципліною (групою дисциплін). Циклова комісія, циклова (предметна) 
комісія створюються, якщо до їх складу входять не менше п’яти педагогічних 
працівників, для яких Коледж є основним місцем роботи.

Голова циклової комісії/ циклової (предметної) комісії призначається 
Директором за погодженням з Педагогічною радою Коледжу з числа 
педагогічних працівників, які мають ступінь магістра і стаж педагогічної та/або 
науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років. Голова циклової комісії 
забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і 
програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання 
навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової 
комісії.

5.7. Відділення — це структурний підрозділ Коледжу, що об’єднує навчальні 
групи з однієї або кількох спеціальностей, у яких навчаються не менше 
150 здобувачів фахової передвищої освіти. Відділення очолює завідувач 
відділення.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ, 
ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ 
КОНТРАКТУ З ДИРЕКТОРОМ КОЛЕДЖУ

6.1. Безпосереднє управління діяльністю Коледжу здійснює керівник -  
директор Коледжу, який призначається рішенням сесії Полтавської обласної 
ради шляхом укладення з ним контракту, після проведення конкурсного
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відбору, що здійснюється на підставі Закону України «Про фахову передвищу 
освіту» та Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з 
посади керівників підприємств (установ, організацій, закладів), які належать до 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст області, укладення 
та розірвання з ними контрактів, затвердженого рішенням третього пленарного 
засідання сьомої сесїі Полтавської обласної ради сьомого скликання від 
14 червня 2016 року № 132 (зі змінами).

У період між пленарними засіданнями звільнення директора та 
призначення виконуючого обов'язки директора Коледжу здійснюється за 
розпорядженням голови обласної ради.

Права, обов’язки та відповідальність директора Коледжу визначаються 
законодавством, Статутом Коледжу та контрактом з Полтавською обласною 
радою.

6.2. Директор є представником Коледжу у відносинах із державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними 
особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та 
цим Статутом.

6.3. Директор Коледжу:
1) несе повну відповідальність за стан та діяльність Коледжу;
2) організовує діяльність Коледжу;
3) вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, формує його 
структуру,. складає і затверджує штатний розпис по спеціальному фонду 
відповідно до законодавства та формує і подає на затвердження Департаменту 
охорони здоров'я облдержадміністрації штатний розпис за загальним фондом, а 
також є розпорядником майна і коштів, забезпечуючи дотримання штатно- 
фінансової дисципліни;
4) забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію затвердженої 
стратегії розвитку Коледжу;
5) забезпечує дотримання законодавства, установчих документів Коледжу, 
виконання рішень загальних зборів трудового колективу, Педагогічної ради 
Коледжу;
6) подає на погодження загальним зборам трудового колективу проект Статуту 
Коледжу;
7) видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для виконання 
всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами;
8) відповідає за результати діяльності Коледжу перед Департаментом охорони 
здоров'я облдержадміністрації;
9) забезпечує виконання кошторису, укладає договори;
10) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників;
11) призначає на посаду керівників відділень та циклових/циклових 
(предметних) комісій за згодою Педагогічної ради;

21



12) забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання 
законності та порядку;
13) затверджує посадові інструкції працівників;
14) формує контингент здобувачів освіти;
15) у встановленому законодавством порядку відраховує із Коледжу та 
поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) в Коледжі;
16) забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 
виконанням освітньо-професійних програм;
17) розробляє та ухвалює за погодженням з Педагогічною радою рішення про 
утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію 
структурних підрозділів;
18) організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення якості 
освіти;
19) здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників;
20) забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 
громадського контролю за діяльністю Коледжу;
21) сприяє та створює умови для діяльності органів громадського 
самоврядування, профспілки, які діють у Коледжі;
22) сприяє формуванню здорового способу життя в Коледжі, зміцненню його 
спортивно-оздоровчої бази, створює належні умови для занять масовим 
спортом;
23) спільно з виборним органом первинної профспілкової організації подає для 
затвердження загальним зборам трудового колективу Коледжу Правила 
внутрішнього розпорядку та Колективний договір і після затвердження 
підписує їх;
24) затверджує за погодженням з Педагогічною радою положення про філії та 
представництва;
25) здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами.

6.4. Директор Коледжу відповідає за провадження та результати освітньої, 
економічної та інших видів діяльності в закладі, стан і збереження нерухомого 
та іншого майна Коледжу.

6.5. Директор Коледжу щороку звітує перед Засновником, Департаментом 
охорони здоров’я облдержадміністрації, загальними зборами трудового 
колективу Коледжу та Наглядовою радою.

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію 
стратегії розвитку на офіційному веб-сайті Коледжу.

6.6. Директор Коледжу відповідно до установчих документів може делегувати 
частину своїх повноважень своїм заступникам, а також керівникам структурних 
підрозділів.

Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за 
результатами проведеного конкурсного відбору, який проводить Наглядова
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рада Коледжу та звільняється з посади у порядку, визначеному Засновником 
(рішенням сесії, а в міжсесійний період -  розпорядженням голови обласної 
ради) на підставах, визначених чинним законодавством, Статутом та 
контрактом директора з Полтавською обласною радою.

6.7. Директор Коледжу може бути звільнений із посади Засновником за 
поданням Наглядової ради або загальних зборів трудового колективу Коледжу, 
направленого Засновнику через Департамент охорони здоров'я 
облдержадміністрації, на підставах, визначених законодавством, за порушення 
Статуту Коледжу та/або умов контракту.

6.8. Подання про відкликання директора Коледжу може бути внесене до 
загальних зборів трудового колективу більшістю складу загальних зборів 
трудового колективу не раніше ніж через рік після його призначення.

6.9. Подання Засновнику про відкликання директора Коледжу приймається, 
якщо його підтримали дві третини складу Наглядової ради або більшістю" 
голосів членів загальних зборів трудового колективу Коледжу.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 
КОШТІВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ

7.1. Майно Коледжу становлять необоротні та оборотні активи, основні 
засоби та. грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, 
вартість яких відображається у самостійному балансі Коледжу.
7.1.1. Майно Коледжу є спільною (комунальною) власністю територіальних 
громад сіл, селищ і міст Полтавської області і закріплюється за ним на праві 
оперативного управління.
7.1.2. Здійснюючи право оперативного управління, Коледж володіє, 
користується зазначеним майном та розпоряджається ним в межах, 
встановлених Власником, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать 
законодавству та цьому Статуту.

7.2. До майна Коледжу належать:
1) нерухоме та рухоме майно, включаючи будівлі, споруди, земельні ділянки, 
комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності;
2) майнові права, включаючи майнові права інтелектуальної власності на 
об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема інформаційні системи, об'єкти 
авторського права та/або суміжних прав;
3) інші активи, визначені законодавством.

7.3. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за Коледжем на праві 
оперативного управління і не може бути предметом застави, а також не 
підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без
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згоди Засновника, Наглядової ради та загальних зборів трудового колективу, 
крім випадків, передбачених законодавством.

7.4. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому 
числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Коледжем відповідно 
до Земельного кодексу України.

7.5. Відчуження майна, що є комунальною власністю і закріпленого за 
Коледжем, здійснюється за погодженням з Департаментом охорони здоров'я 
облдержадміністрації, з дозволу Засновника у порядку, встановленому 
законодавством.

7.6. Коледж може передавати в оренду майно, що закріплене за ним, 
юридичним та фізичним особам відповідно до чинного законодавства України 
за погодженням з Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та 
управлінням майном обласної ради у порядку, визначеному рішенням 
Засновника. Передача в оренду Коледжем об’єктів власності здійснюється без 
права їх викупу відповідно до законодавства.

Списання майна з балансу Коледжу здійснюється за погодженням з 
Департаментом охорони здоров’я облдержадміністрації та з дозволу управління 
майном обласної ради у порядку, що встановлений чинним законодавством 
України.

7.7. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушення його майнових прав 
фізичними або юридичними особами, органами державної влади чи органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 
незалежно від форм власності і підпорядкування, відшкодовуються Коледжу 
відповідно до чинного законодавства України.
7.8. Коледж має право:
1) власності на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за власні 
кошти або кошти місцевого бюджету (крім випадків, визначених законом);
2) отримувати майно в оперативне управління, кошти і матеріальні цінності, 
зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних 
органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому 
числі як благодійну допомогу;
3) засновувати сталий фонд (ендавмент) закладу, вносити до фонду грошові 
кошти, нерухоме майно, об'єкти інтелектуальної власності та розпоряджатися 
доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого 
фонду;
4) здійснювати фінансово-господарську діяльність відповідно до законодавства;
5) використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, 
у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати в 
користування відповідно до законодавства;
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6) створювати власні або використовувати за договором інші матеріально- 
технічні бази для провадження освітньої, дослідницької, інноваційної, 
господарської, спортивної або культурно-мистецької діяльності;
7) створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об'єктів, мережу7 
спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких 
структурних підрозділів;
8) здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний 
ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;
9) спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних (науково- 
педагогічних) та інших працівників, а також осіб, які навчаються;
10) відкривати поточні та депозитні рахунки у банках у встановленому 
законодавством порядку;
11) брати участь у діяльності консорціумів, комплексів та інших об'єднань за 
умови збереження юридичного статусу та фінансової самостійності;
12) здійснювати інші дії та заходи, не заборонені законом, спрямовані на 
зміцнення матеріальної бази Коледжу.

7.9. Фінансово-господарська діяльність Коледжу здійснюється на основі його 
кошторису. До кошторису Коледжу обов’язково включаються витрати, 
пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, забезпеченням 
ліцензованими програмними продуктами для провадження освітньої і наукової 
діяльності, а також з проходженням здобувачами фахової передвищої освіти 
практики.

*

7.10. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів:
7.10.1. Загального фонду на підготовку фахівців у межах регіонального 
замовлення.
7.10.2. Спеціального фонду, який формується за рахунок:
-  доходів від надання платних освітніх послуг;
-  надходжень від господарської діяльності;
-  коштів, отриманих від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб, 
бюджетних установ для здійснення цільових заходів;
-  коштів, одержаних як благодійні внески, або пожертвувань від фізичних, 
юридичних осіб;
-  грантів;
-відсотків, отриманих від розміщення коштів Коледжу на вкладних 
(депозитних) рахунках в установах державних банків у порядку, встановленому 
законодавством;
-  позик і банківських кредитів;
-  надходжень в натуральній формі;
-  інших коштів, набутих на підставах, не заборонених чинним 
законодавством.
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7.11. Фінансування Коледжу може здійснюватися з інших джерел, не 
заборонених законодавством України.

7.12. Фінансування фахової передвищої освіти здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, а також 
коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, а 
саме:
1) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здобуття 
повної загальної середньої освіти -  на оплату праці педагогічних працівників;
2) освітньої субвенції на надання фахової передвищої освіти особам з 
особливими освітніми потребами;
3) освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
4) коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання 
державного замовлення;
5) коштів загального фонду місцевих бюджетів на оплату послуг з виконання 
регіонального замовлення з надання фахової передвищої освіти;
6) пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої освіти;
7) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової 
передвищої освіти;
8) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти;
9) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової 
передвищої освіти відповідно до укладеного договору;
10) інших коштів, наданих за рішенням Засновника;
11) інших джерел, не заборонених законодавством.

Порядок та умови надання освітніх субвенцій встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.

7.13. Фінансування Коледжу здійснюється з дотриманням принципів 
цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у 
прийнятті рішень.

Фінансування надання фахової передвищої освіти особам, які зараховані 
на підставі державного або регіонального замовлення здійснюється за 
нормативами, встановленими законодавством.

7.14. Обсяг фінансування повинен забезпечувати покриття витрат, пов’язаних 
з наданням освіти, а саме на: оплату праці, нарахувань на оплату праці; оплату 
комунальних послуг та за спожиті енергоносії; матеріально-технічне 
забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для навчальних 
кабінетів та лабораторій; інші витрати, безпосередньо або опосередковано 
пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої 
освіти; підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших 
працівників; капітальні видатки (в обсязі, достатньому для виконання 
обов’язків Засновника у частині забезпечення утримання та розвитку 
матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог
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стандартів освіти та ліцензійних умов); виплату академічних стипендій (у тому 
числі іменних); виплату соціальних стипендій, іншого соціального
забезпечення відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій 
здобувачів фахової передвищої освіти; виконання вимог законодавства у сфері 
охорони праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту; придбання 
ліцензійного програмного забезпечення та підтримку його в актуальному стані; 
інші витрати, визначені законодавством, установчими документами або 
рішеннями Засновника.
7.14.1. Організація медичного обслуговування в Коледжі здійснюється 
відповідно до законодавства.

7.15. Бюджетні призначення на підготовку фахівців з фаховою передвищою 
освітою встановлюються у відповідних бюджетах щорічно за окремою 
бюджетною програмою.

Видатки на оплату послуг з підготовки фахових молодших бакалаврів 
здійснюються відповідно до законодавства за рахунок коштів місцевих 
бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Коледж може 
отримувати державне та регіональне замовлення на підготовку фахових 
молодших бакалаврів у порядку, встановленому законодавством.

7.16. Власні надходження Коледжу, отримані як плата за послуги, що 
надаються, благодійні внески та гранти зараховуються на спеціальні 
реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу 
виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, 
або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у 
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а 
також відсотки, отримані від розміщення коштів на вкладних (депозитних) 
рахунках в установах державних банків, включаються до кошторису і можуть 
використовуватися для оплати праці, заохочення працівників, придбання майна 
і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, 
поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально- 
методичного забезпечення освітнього процесу тощо, відповідно до установчих 
документів.

1 ЛІ. Кошти Коледжу, отримані від здійснення власної статутної діяльності, не 
вважаються прибутком та не підлягають оподаткуванню. Кошти, матеріатьні 
цінності та нематеріальні активи, що надходять до Коледжу безоплатно у формі 
безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення 
освітньої, наукової, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності, не 
вважаються прибутком і не оподатковуються.

7.18. Фізичні та юридичні особи, які відповідно до укладеного договору 
здійснюють фінансування отримання фахової передвищої освіти для себе або



для іншої особи, а також фізичні та юридичні особи, які забезпечують 
проведення на власних базах практичного навчання здобувачів фахової 
передвищої освіти, безпосередньо сам Коледж — користуються податковими, 
: пітними та іншими пільгами відповідно до законодавства.

“.19. Коледж самостійно розпоряджається власними надходженнями, 
одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг.

7.20. Платні послуги:
7.20.1. Коледж відповідно до законодавства та цього Статуту може надавати 
фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання 
належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності.
7.20.2. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем відповідно до 
переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
7.20.3. Коледж має право надавати додатково платні освітні та інші послуги 
виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза 
діяльністю, що фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету.
7.20.4. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними 
підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним (регіональним) 
замовленням, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до 
законодавства та Статуту Коледжу.
7.20.5. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем за умови 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі 
встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або 
отримання дозволів для надання платної послуги -  після отримання таких 
дозвільних документів.
7.20.6. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня 
фахової передвищої освіти, а також порядок оплати освітньої послуги (разово, 
щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що 
укладається між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє 
платну освітню послугу для себе або для іншої особи, що бере на себе 
фінансові зобов’язання щодо її оплати.

Договір про надання освітніх послуг між Коледжем та фізичною 
(юридичною) особою на строк навчання укладається на основі типового, який 
затверджено Кабінетом Міністрів України.
7.20.7. Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня 
фахової передвищої освіти встановлюється Коледжем у національній валюті.

Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх 
послуг підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації, на офіційному 
веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

7.21. Кошти, отримані Коледжем як плата за надання освітніх або інших 
послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не 
можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

28



7.22. Захист майнових прав Коледжу здійснюється в порядку, визначеному 
чинним законодавством України.

7.23. Коледж не наділений правом розподілу отриманих доходів (прибутків) 
або їх частини між Засновником, працівниками (крім оплати їхньої праці, 
нарахування єдиного соціального внеску), органом управління та іншими, 
пов’язаними з ними особами.

7.24. Доходи (прибутки) Коледжу використовуються виключно для 
фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) 
та напрямів діяльності, визначених даним Статутом.

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно- 
правових актів самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та 
фінансовий облік роботи, веде статистичну звітність, складає форми місячної, 
квартальної та річної звітності і відповідно до затверджених вимог подає 
контролюючим органам в особі Засновника та Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації, органам Державної фіскальної служби України, 
Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду 
соціального страхування України, Державної казначейської служби України за 
відповідними напрямами діяльності Коледжу та Засновника Коледжу.

8.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює 
Засновник, Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, Директор, 
Педагогічна рада Коледжу та Наглядова рада згідно з повноваженнями, 
передбаченими Законом України «Про фахову передвищу освіту» та цим 
Статутом.

8.3. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно із законодавством 
України.

8.4. Директор, головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за 
достовірність бухгалтерської та статистичної звітності відповідно до 
законодавства.

8.5. Директор несе персональну відповідальність за проведення фінансово- 
господарської діяльності у Коледжі.
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5.6. Головний бухгалтер здійснює постійний контроль за додержанням 
порядку ведення бухгалтерського обліку відповідно до чинного законодавства.

8.7. Рішення та діяльність Коледжу, крім інформації з обмеженим доступом, є 
відкритими. Інформація про процедури та результати прийняття рішень і 
провадження діяльності Коледжу підлягає обов’язковому оприлюдненню на 
офіційному веб-сайті Коледжу та в засобах масової інформації, на 
інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб відповідно до чинного 
законодавства.

9. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

9.1. Відповідно до законодавства в Коледжі ведеться військовий облік та 
здійснюються заходи з цивільного захисту.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Цей Статут набирає чинності з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Зміни до Статуту Коледжу вносяться шляхом викладення його в новій 
редакції за погодженням загальних зборів трудового колективу, погодженням і 
поданням Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та 
затверджуються управлінням майном обласної ради.

11. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

11.1. Припинення діяльності Коледжу здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Рішення про реорганізацію чи ліквідацію Коледжу ухвалює його 
1 Засновник.

11.2. При реорганізації Коледжу вся сукупність майна, прав та обов’язків 
переходить до його правонаступників.

11.3. Припинення Коледжу здійснюється комісією з припинення 
(ліквідаційною чи комісією з реорганізації), яка призначається Засновником або 
уповноваженим ним органом.

11.4. До складу комісії з припинення входять представники Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації та управління майном обласної ради.

ЗО



11.5. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять 
повноваження по управлінню справами Коледжу.

11.6. Комісія з припинення складає ліквідаційний баланс (передавальний акт. 
розподільчий баланс) та подає його на затвердження Засновнику або 
уповноваженому ним органу.

11.7. Порядок і строки припинення Коледжу, а також строк для пред’явлення 
вимог кредиторами визначаються Засновником чи уповноваженим ним 
органом, згідно з законодавством.

11.8. У разі припинення Коледжу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, 
приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або 
кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані де 
доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність 
Коледжу.

11.9. При припиненні Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується 
забезпечення дотримання їх прав та інтересів, відповідно до трудового 
законодавства України.

11.10. Коледж є таким, що припинився, з дня внесення до Єдиного державного 
реєстру запису про його припинення.
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