М І Н І С Т Е Р С Т В О ОСВІТИ І Н А У К И УКРАЇНИ
Сумський державний університет

РДЖУЮ
умДУ
А.В.Васильєв
дію наказом ректора
<?6 20*Ур.

М Е Т О Д И Ч Н А ІНСТРУКЦІЯ
Загальні вимоги до положень
про структурні підрозділи СумДУ
Версія 06
(Базова версія затверджена наказом ректора
від 13.06.2012 р. №531-1)

Суми 2015

М О Н України
СумДУ

М е т о д и ч н а інструкція «Загальні вимоги до положень про структурні
підрозділи С у м Д У »

Зміст
1 Загальні положення
2 Нормативні посилання
3 Основні терміни, визначення, позначення, скорочення та абревіатури
4 Вимоги до структури, змісту та оформлення Положень
5 Порядок розробки, затвердження, введення в дію нових Положень
6 Порядок перегляду та скасування чинних Положень
7 Прикінцеві положення
Додаток 1 Зразок оформлення титульної сторінки Положення
(застосовується при виданні типографським способом)
Додаток 2а Зразок оформлення першої сторінки Положення (за
наявності окремої складової "Зміст")
Додаток 26 Зразок оформлення першої сторінки Положення (за
відсутності окремої складової "Зміст")
Додаток 3 Приклад оформлення розділу "Прикінцеві положення"
Додаток 4 Зразок оформлення останньої сторінки Положення
Додаток 5 Зразок оформлення шаблонів документів
Додаток 6 Зразок оформлення форм документів (не у формі шаблонів)
Додаток 7 Приклад оформлення текстової частини Положення
Додаток 8 Зразок наказу щодо внесення змін та доповнень до Положень

Стор. 2
Версія

06

2
З
З
4
7
8
8
9
10
11
12
13
16
17
18
22

1 Загальні положення
1.1
Дана
методична
інструкція
(далі-МІ)
є
складовою
внутрішньоуніверситетської нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ.
Вона розроблена з метою уніфікації вимог до одного із різновидів нормативних
документів СумДУ - положень про структурні підрозділи (далі - Положень), і
визначає вимоги до структури, змісту, оформлення, затвердження та введення в дію
нових Положень, перегляду та скасування чинних Положень.
1.2
Рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурного підрозділу
ухвалюється вченою радою університету за поданням ректора, що визначається
внесенням цього питання або безпосередньо відповідного Положення до порядку
денного вченої ради.
1.3
Положення укладаються з метою встановлення порядку створення та
реорганізації підрозділу, визначення статусу підрозділу в Організаційній структурі
СумДУ, його завдань, функцій, порядку організації його роботи, а також можуть
визначати структуру підрозділу, порядок взаємодії з іншими підрозділами
університету, відповідні права та відповідальність, форми звітності тощо.
Необхідність укладання Положення для структурного підрозділу, статус і функції
якого визначено Положенням про структурний підрозділ вищого рівня, визначається
керівником цього структурного підрозділу або вищою посадовою особою, якщо
інше не передбачене законодавством або іншою нормативною базою.
1.4
Положення є складовою нормативної бази системи управління якістю
діяльності університету. Положення повинні відповідати чинному законодавству
України, галузевим нормативним актам, нормативній базі СумДУ. Прийняття
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Положень може спричиняти внесення змін, відміну, призупинення дії окремих
пунктів інших нормативних документів СумДУ. Оформлення змін до Положень є
обов'язковим.
1.5
Положення
розміщуються
в електронному
Реєстрі основної
діючої
нормативної бази системи управління якістю діяльності СумДУ, який є складовою
розділу загальної інформації офіційного сайту університету.
1.6
Вимоги даної МІ є обов'язковими для застосування всіма структурними
підрозділами СумДУ.
1.7
Громадський контроль за дотриманням норм Положень здійснюється
органами громадського самоврядування університету, інститутів, факультетів та
інших
структурних
підрозділів,
органами
студентського
самоврядування,
профспілковими організаціями, вченими радами, дорадчими органами.
2 Нормативні посилання
Дана МІ діє в частині, що не суперечить чинному законодавству,
загальнодержавній та внутрішньоуніверситетській нормативній базі.
МІ розроблена з урахуванням вимог таких нормативних документів:
- ДСТУ180
9001:2009 "Системи управління якістю.
Вимоги.";
- ДСТУ 180 9004-2001 "Системи управління
якістю. Настанови
щодо
поліпшення
діяльності.";
- ДСТУ 180 9000:2007 "Системи управління якістю. Основні положення та
словник".
3 Основні терміни, визначення, позначення, скорочення та абревіатури
Реєстр основної діючої нормативної бази системи управління якістю діяльності
СумДУ (Реєстр) - перелік діючих нормативних актів СумДУ та змін до них. Реєстр
має силу офіційного журналу реєстрації та містить електронні копії усіх зазначених
у ньому документів.
Електронний примірник документа - електронна копія документа, яка має
обов'язкові реквізити документа та зареєстрована у встановленому порядку.
Контрольний примірник документа - погоджений та затверджений екземпляр
документа, скріплений власноручними підписами та печаткою університету, який
зберігається в спеціально встановленому місці.
Методична інструкція (МІ) - документ, який встановлює єдині норми та правила
виконання окремих видів робіт, оформлення документів, проведення розрахунків
тощо.
"Організаційна структура СумДУ. Індексація структурних підрозділів"
(Організаційна структура СумДУ) - документ нормативної бази СумДУ, який є
упорядкованим переліком структурних підрозділів СумДУ, враховує ієрархію
підпорядкування, визначає їх індекси.
Система управління якістю - система управління, що планує, спрямовує та
контролює діяльність університету, відповідає основним тенденціям розвитку
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системи вищої освіти на європейському просторі та концепції розвитку СумДУ і має
на меті підвищення якості кінцевих результатів діяльності університету.
Шаблон - установлений зразок документа в електронному або паперовому вигляді,
що використовується як вихідний документ різними структурними підрозділами та
фізичними особами, і який розміщений для доступу в реєстрі форм шаблонів
відповідного сервісу системи управління якістю діяльності СумДУ.
4 Вимоги до структури, змісту та оформлення Положень
4.1

Положення, як правило, має наступні складові:
- Титульну сторінку" (при виданні типографським способом);
- Першу сторінку;
- Зміст";
- Загальні положення;
- Нормативні посилання";
- Основні терміни, визначення, позначення та скорочення";
- Розділи основної частини;
- Прикінцеві положення;
- Погодження;
- Додатки".
4.2
Титульна сторінка Положення застосовується, як правило, при виданні його
типографським способом і повинна відповідати формі, наведеній у Додатку 1 даної
МІ. Номер базової версії (Версія 01) на титульній і першій сторінках не
зазначається. Номер версії Положення обов'язково зазначається для наступних його
редакцій (Версія 02,...). При цьому зазначається рівень та дата затвердження базової
версії Положення.
4.3
Перша
сторінка
Положення оформлюється за зразком, наведеним у
Додатку 2а даної МІ, якщо Положення має розділ "Зміст". За відсутності відокрем
леного розділу "Зміст" використовують зразок Додатку 26.
4.4
Назва структурного підрозділу на титульній, першій та наступних сторінках
повинна відповідати його визначенню в Організаційній структурі СумДУ. Індекс
структурного підрозділу в Положенні не зазначається.
4.5
Розділ "Зміст" застосовується, якщо Положення має великий обсяг. Розділ
"Зміст" містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів,
підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), додатків тощо. Розділ "Зміст"
розміщується тільки на другій сторінці Положення.
4.6 У розділі "Загальні положення" встановлюється точна (повна та скорочена)
назва та абревіатура структурного підрозділу на українській та англійській мовах,
його статус, в тому числі його місце в організаційній структурі університету,
зокрема, входження до структурного підрозділу вищого рівня; формулюється
головна мета діяльності; зазначається (за необхідності), що структурний підрозділ
може мати бланк і печатку тощо.
- тут і надалі - частини, помічені ' в к л ю ч а ю т ь с я за необхідності
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Початок розділу "Загальні положення" розміщується на першій сторінці Положення
після назви Положення (за відсутності розділу "Зміст") або після розділу "Зміст" на
цій же або наступній сторінці.
4.7
У розділі "Нормативні посилання" зазначаються основні організаційноправові, нормативні документи, якими керується підрозділ у своїй діяльності:
У своїй діяльності

керується

чинним законодавством

України,

(назва підрозділу)

нормативною базою загальнодержавного
та внутрішньоуніверситетського
рівнів,
даним Положенням,
яке укладене з врахуванням
вищезазначеного,
наказами та
розпорядженнями
відповідних посадових осіб.
Також серед інших посилань може зазначатися наступне:
У тому числі як у Положенні, так і в безпосередній діяльності
враховуються
вимоги таких нормативних документів (зі змінами та
доповненнями):
- Постанови
Кабміну
України
"Перелік
платних
послуг,
які
надаватися навчальними
закладами,
іншими установами
та закладами
освіти, що належать до державної та комунальної форми
власності".
- Постанови
Кабміну
України
"Перелік
платних
послуг,
які
надаватися
в державних
та комунальних
закладах
охорони здоров'я,
медичних навчальних закладах та науково-дослідних
установах".

можуть
системи
можуть
вищих

Нормативні посилання є обов'язковими, але при незначному обсязі їх можна
викласти у розділі "Загальні
положення".
4.8 Розділ "Основні терміни, визначення, позначення, скорочення та абревіатури"
вводиться за необхідності. Якщо в Положенні кількість спеціальних термінів,
скорочень, символів, позначень тощо є незначною, їх перелік не складають, а
наводять їх у тексті при першому згадуванні. Застосовуються, як правило,
загальноприйняті скорочення та абревіатури.
Абревіатури структурних підрозділів СумДУ повинні наводитися відповідно
до їх визначення в нормативному документі Реєстру "Організаційна структура
СумДУ. Індексація структурних підрозділів".
Основна частина Положення може мати декілька розділів. Розділи основної частини
можуть мати такі назви:
4.9
Основні завдання та напрями
діяльності;
Основні завдання та функції;
Мета та напрями діяльності;
Мета, завдання та види діяльності;
Управління та кадрове забезпечення;
Організаційна структура;
Структура підрозділу;
Структура та управління;

Матеріально-технічне
забезпечення;
Перелік основних видів діяльності
та
(платних) послуг;
Організація роботи
(діяльності);
Організація надання платних послуг;
Фінансово-господарська
діяльність (та
матеріально-технічне
забезпечення);
Фінансово-господарське
забезпечення
діяльності тощо.

