ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення вченої ради НТУ «ХПІ»
від «28» лютого 2020 р., № 2

ПОЛОЖЕННЯ
"Про науково-технологічний і навчальний центр"
Національного технічного університету "ХПІ"
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Положення визначає юридичний статус, цілі і предмет діяльності, управління
і основні принципи ведення наукової, навчальної і господарської діяльності, а
також права і обов'язки членів трудового колективу "Науково-технологічного
і навчального центру" НТУ "ХПІ", що далі іменується "Центр".
1. Загальні стани.
1.1. «Науково-технологічний і навчальний центр» НТУ "ХПІ" створений на
базі реорганізованого "Інженерного центру" ХГТТУ рішенням ученої ради
НТУ "ХПІ" № 6 від " 25" травня 2001 р. і наказом ректора НТУ "ХПІ" № 193
від "29" травня 2001р. як структурний підрозділ НТУ "ХПІ".
1.2.
Повне найменування центру : Науково-технологічний і навчальний центр
національного технічного університету "ХПІ".
1.3.
Скорочене найменування центру : НТНЦ НТУ "ХПІ".
1.4.
Адреса Центру : Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2
2. Цілі і предмет діяльності Центру.
2. 1. Основними цілями Центру є:
організація діяльності зі створення для практичного застосування нових
наукових технологій, використання в наукових технологіях, дослідницьких і
конструкторських роботах інтелектуальних досягнень наукових і науковопедагогічних співробітників, а також інженерно-технічного і інженернопедагогічного складу НТУ "ХПІ", а також ВНЗ інших регіонів України;
доведення нових технологій, нових оригінальних ідей до реалізації їх у
промислових зразках, наступна реалізації їх у вигляді товарів і послуг, а також
з організації ефективного задоволення суспільних потребах у цих товарах і
послугах, що є одним з видів інтелектуальної власності;
сприяння університету в підготовці висококваліфікованих інженернотехнічних кадрів, шляхом створення реальних умов для навчання студентів у
Центрі, проходження різних видів практик, організація проведення
лабораторних робіт, укріплення навчально-лабораторної бази
перепідготовка науково-педагогічних кадрів з нових спеціальностей, що
вводяться;
виготовлення експериментальних зразків і приладів; сприяння
університету в його організації і участі в науково-технічних виставках різних
рівнів шляхом виготовлення макетів, діючих зразків і різних виставкових
експонатів; створення умов для інноваційної діяльності студентів.
2.2 Предметом діяльності Центру є:
проведення науково-дослідних, проектних і дослідно-конструкторських
робіт;
організація впровадження результатів науково-дослідних, проектних і
дослідно-конструкторських робіт у виробництва галузей промисловості
регіонів України;
організація впровадження і тиражування винаходів "ноу-хау"; розробка
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і передача технологій і науково-технічної документації, підготовка
виробництва;
розробка і організація освоєння нових технологій на підприємствах і в
організаціях замовника;
надання практичних додаткових послуг замовникові, пов'язаних з
впровадженням розробок у виробництво, а також проведення спільних робіт з
їх реалізації;
організація експертиз проектів, проведення конкурсів, консалтинг;
забезпечення виробничого навчання студентів НТУ «ХПІ» і інших навчальних
закладів з метою отримання ними професійних, наукових практичних навичок
з обраної професії, а також отримання ними робочих професій відповідно до
навчальний програм;
організація і забезпечення проведення лабораторних робіт, а також
укріплення навчально-лабораторної бази;
перепідготовка науково-педагогічних кадрів з нових спеціальностей, що
вводяться;
підготовка і підвищення кваліфікації у науково-технічних і науковопедагогічних кадрів в області інтелектуальної діяльності, нових технологій,
ринкових механізмів;
виготовлення експериментальних зразків і приладів;
сприяння університету в його організації і участі в науково-технічних
виставках різних рівнів шляхом виготовлення макетів, діючих зразків і різних
виставкових експонатів;
інноваційна діяльність студентів;
рішення організаційно-правових, економічних, управлінських проблем,
пов'язаних з підвищенням ефективності виробництва, економією сировини,
матеріалів і енергоресурсів;
вирішення питань підвищення екологічної безпеки;
побутове обслуговування населення, ремонт побутової техніки,
автотранспорту;
госпдоговірна робота з надання послуг підприємствам, організаціям і
установам;
інша діяльність, що не "суперечить діючому законодавству.
3.

Статус Центру.

3.1.
Науковий технологічний і навчальний центр являється структурним
під-розділом Національного технічного університету "ХПІ".
Наукова, педагогічна, дослідницька і господарська діяльність Центра
проводиться згідно зі Статутом НТУ "ХПІ", даного положення і діючого
законодавства України.
3.2.
Планово-фінансове і бухгалтерське обслуговування Центру
здійснюється планово-фінансовим відділом і бухгалтерією НТУ "ХПІ" і
контролюється керівниками вказаних служб.
3.3.
Для забезпечення господарської діяльності Центр відкриває в
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бухгалтерії НТУ "ХПІ" спеціальний особовий рахунок, який ведеться з
поквартальним підведенням балансу прибутків і витрат.
Грошові кошти, що надійшли на спеціальний рахунок Центру, можуть бути
використані тільки за розпорядженням ректора університету з постановкою до
відома керівника Центру, завідувача науково-дослідної частини і проректора з
наукової роботи.
3.4.
Центр безпосередньо підкоряється проректорові з науковох роботи
НТУ "ХПІ".
3.5.
У своїй діяльності Центр використовує фірмовий бланк листа з назвою
Центру, кутовий штамп для обліку руху матеріальних цінностей і товарний
знак.
3.6.
Прийом і звільнення працівників Центру здійснюється відділом кадрів
університету
3.7.
Штатний розклад Центру розробляється керівником Центру за
узгодженням з планово-фінансовим відділом, завідувачем НДЧ університету,
і затверджується проректором університету.
Ліквідація, а також введення нової штатної посади відбувається в
установленому порядку.
3.8.
Очолює Центр керівник, який призначається з числа штатних науковопедагогічних працівників університету, що мають вчений степінь або звання.
Керівник Центру призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора
університету за письмовим поданням завідувача НДЧ університету і
звільняється в порядку, передбаченому діючим законодавством України.
3.9.
Центр будує свої взаємини з кафедрами і підрозділами університету,
зовнішніми замовниками і виконавцями робіт на основі внутрішніх і зовнішніх
договорів на створення (передачу) науково-технічної продукції і наданні
послуг при виконанні науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських
робіт відповідно до діючого законодавства.
3.10. Керівник Центру має право видавати розпорядження, обов'язкові для
виконання усіма працівниками Центру, у тому числі працівниками НТУ
"ХПІ", які виконують свої трудові функції на території Центру.
3.11. Усі види діяльності здійснюються Центром з відома, дозволу і
узгодження з завідувачем НДЧ.

4.

Майно Науково-технологічного і навчального центру НТУ "ХПІ"

4.1. Майно Центру складають основні і оборотні засоби, що знаходяться на
виробничому майданчику за адресою: м. Харків, вул. Сериківська 10/12 і вул.
Сокольничеська, 28. За збереження майна відповідає керівник Центру
відповідно з діючим законодавством.
4.2. Матеріальна відповідальна особа Центру призначається за поданням
керівника Центру в установленому порядку.
4.3. Центр здійснює свою діяльність на майновій базі НТУ "ХПІ".
Відчуження майна і матеріальних цінностей без дозволу і узгодження з
ректором університету не допускається.
4.4. Майно, що знову придбавалося, і устаткування підлягає обліку на
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балансі університету.
4.5. Майно і матеріальні цінності Центру не можуть бути використані
іншими структурними підрозділами університету без дозволу завідувача НДЧ
і без узгодження з керівником Центру.
4.6. Для виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і
учбових робіт Центр може використовувати приміщення і устаткування
університету, а також матеріальну базу замовника.
4.7. Охорону майна і матеріальної бази Центру здійснює відділ охорони
університету.
4.8. Закріплення конкретного працівника охорони здійснюється за наказом,
і зміна працівників охорони відбувається щокварталу. Вхід на територію
Центру здійснюється за перепустками. Ввезення і вивезення матеріальних
цінностей здійснюється за наявності документів, оформлених в
установленому порядку.

5.

Фінансова діяльність Центру

Джерелами фінансування Центру є:
цільові внески від інвесторів;
виручка від реалізації продукції, послуг, робіт;
цільове фінансування університету;
орендні платежі, що формуються від здачі в оренду майна і
матеріальної бази Центру;
засоби від надання платних послуг стороннім організаціям.
5.2. Усі грошові кошти, що поступають на рахунок Центру, являються
коштами університету, витрачаються в установленому порядку на цілі
науково-дослідних, дослідно-конструкторських і навчальних робіт при
обов'язковому узгодженні з завідувачем НДЧ.
5.3. Оплата праці здійснюється за системою тарифних ставок і окладів, крім того,
застосовуються надбавки і доплати, відповідно до колективного договору НТУ
"ХПІ".
5.4. Бухгалтерія Центру щомісячно надає звіти про рух фінансових коштів
для затвердження кошторису витрат ректором університету.
5.5. Кошти, отримані Центром використовуються на, :
•
капітальний ремонт основних фондів;
•
поточний ремонт;
•
на оплату комунальних платежів і енергоносіїв;
•
на модернізацію матеріальної бази;
•
на оплату праці працівників Центру.
5.1.

6.

Трудовий колектив

6.1. Штатний розклад Центру щорічно розробляється керівником Центру і
затверджується керівником НДЧ.
6.2. Кількісний і якісний склад співробітників Центру визначається
реальними потребами для виконання поставлених перед Центром цілей і
завдань і передбачених справжнім Положенням.
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6.3. Членом трудового колективу Центру є особа, яка постійно працює в
Центрі за трудовим договором (контрактом) на умовах суміщення.
6.4. Зарахування і звільнення працівників Центру здійснюється згідно з
чинним законодавством, з умовою застосування випробувального терміну.
6.5. Права і обов'язки члена трудового колективу Центру визначаються
трудовим договором або контрактом, укладеним з кожним співробітником при
вступі на роботу.
6.6. Керівництво Центру проводить атестацію працівників в установленому
порядку.
6.7. Питання не вказані в даному Положенні регулюються чинним
трудовим законодавством.

7.

Ліквідація Науково-технічного і навчального центру.

Центр ліквідується або реорганізується наказом ректора університету.
Основою для ліквідації або реорганізації центру є:
невиконання завдань і цілей в повному об'ємі, передбаченому
справжнім Положенням;
зміна видів діяльності, цілей і завдань, поставлених перед Центром, що
виникли через необхідність в наукових і навчальних інтересах університету;
нездатність колективу Центру організувати діяльність Центру,
передбачену справжнім Положенням;
відсутністю необхідності подальшого функціонування Центру.
7.1.
7.2.

Завідувач науково-дослідної частини
«26» лютого 2020р.

Георгій ЛІСАЧУК

