
 

 



 

1. Загальні положення 

 

1.1. Наказом ректора МДАУ від 01.03.2010р. у структурі 

Миколаївського державного аграрного університету було створено Технолого-

економічний коледж Миколаївського державного аграрного університету без 

надання статусу юридичної особи (Указом Президента України від 21 вересня 

2012 року № 555/2012 Миколаївському державному аграрному університету 

надано статус національного). Університет і коледж знаходяться за однією 

адресою (54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9) і використовують єдину 

матеріально-технічну базу. 

1.2. Основним завданням даного Положення є: 

 розробка механізму сумісного використання матеріальної бази 

Миколаївського національного аграрного університету Технолого-економічним 

коледжем Миколаївського національного аграрного університету; 

 ефективне сумісне використання матеріальної бази Миколаївського 

національного аграрного університету Технолого-економічним коледжем 

Миколаївського національного аграрного університету. 

1.3. Це Положення розроблено на основі Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту МНАУ, Положення про Технолого-економічний коледж 

Миколаївського національного аграрного університету та інших нормативних 

актів. 

2. Порядок сумісного використання матеріальної бази 

Миколаївського національного аграрного університету  Технолого-

економічним коледжем Миколаївського національного аграрного 

університету 

 

2.1. Будинки і споруди. 

2.1.1. Для здійснення освітньої діяльності навчальні, адміністративні та 

господарські приміщення ( навчальні кабінети, аудиторії, лабораторії, спортивні 

зали, бібліотеки та всі її структурні підрозділи, актова зала, гуртожиток, їдальня 

та буфети), які знаходяться на балансі базового навчального закладу 

університету можуть сумісно використовуватись університетом і коледжем. 

2.1.2. Закріплення і матеріальна відповідальність за збереження 

приміщень за коледжем здійснюється згідно наказу ректора університету. 

2.1.3. Поточний та капітальний ремонт закріплених приміщень 

здійснюється за рахунок коштів тієї установи, за якою дане приміщення 

закріплене. 

2.2. Машини, обладнання, інструменти, прилади та інвентар. 

2.2.1. Для забезпечення навчального процесу машини, обладнання, 

інструменти, прилади та інвентар, які знаходяться на балансі університету, 

можуть сумісно використовуватись університетом та коледжем. 

2.2.2. Облік, обслуговування та матеріальне збереження вище вказаних 

машин та обладнання ведеться тією установою, на балансі якої вони 

знаходяться. 

2.3. Транспортні засоби. 



 

2.3.1. Для організації роботи університет і коледж можуть сумісно 

використовувати транспортні засоби. Закріплення транспортного засобу за 

установою здійснюється згідно з наказом ректора університету. 

2.3.2. Заправка, обслуговування та ремонт здійснюється за рахунок 

коштів тієї установи, за якою закріплений транспортний засіб. 

2.4. Бібліотечні фонди. 

2.4.1. Бібліотечні фонди базового закладу університету і коледжу сумісно 

використовуються університетом і коледжем.  

2.4.2. Бібліотечні фонди закуповуються та поновлюються як за рахунок 

коштів університету, так і за рахунок коледжу. 

2.4.3. Облік бібліотечних фондів ведеться по університету і коледжу 

сумісно. 

2.5. Малоцінні необоротні матеріальні активи, спеціальний одяг та 

взуття. 

2.5.1. Малоцінні необоротні матеріальні активи, спеціальний одяг та 

взуття використовуються та обліковуються на балансі тієї установи, за рахунок 

коштів якої вони були придбані. 

2.6. Нематеріальні активи. 

2.6.1. Нематеріальні активи використовуються і обліковуються тією 

установою, за рахунок коштів якої вони були придбані. 

 

3. Прикінцеві положення 

 

3.1. Інспектор з кадрів під підпис ознайомлює співробітників коледжу з 

даним положенням та несе за це відповідальність. 

3.2. Порушення норм даного положення щодо його додержання 

відповідальними особами тягне за собою дисциплінарну відповідальність. 

3.3. Зміни і доповнення до даного положення проводяться у разі 

потреби за наказом ректора або наказом ректора за рішенням вченої ради 

університету. 

3.4. Положення затверджується наказом ректора та вступає в силу з 

моменту видачі наказу. 

3.5. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої 

ради університету. 
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