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1. Загальні положення
2

1.1. Цей Статут розроблено відповідно до законодавства України і він є 
документом, що визначає мету та завдання освітньо-наукового об’єднання 
«Дніпровський консорціум університетів» (далі -  Консорціум), засади 
управління Консорціумом, регламентує порядок набуття членства, права та 
обов’язки його учасників та інші питання діяльності Консорціуму.

Консорціум засновано відповідно до частини 6 статті 27 Закону України 
«Про вищу освіту», статті 120 Господарського кодексу України як тимчасове 
добровільне некомерційне освітньо-наукове об’єднання закладів вищої освіти 
Придніпровського регіону (далі -  Учасники) задля зміцнення інституцій 
професійного та соціального партнерства, представлення та захисту спільних 
інтересів, інтеграції освітньої, наукової, науково-технічної, науково-методичної 
та міжнародної діяльності закладів вищої освіти регіону, надання кваліфікованої 
експертної підтримки діяльності підприємств та організацій, освітніх установ, 
регіональних органів влади, удосконалення якості підготовки фахівців, 
проведення та практичного упровадження результатів наукових досліджень з 
урахуванням потреб соціально-економічного розвитку регіону та держави.

1.2. Повне найменування Консорціуму -  освітньо-наукове об’єднання 
«Дніпровський консорціум університетів».

Іноземними мовами: *
англійською мовою -  Опірго Сопзогііит оі'Ш іуєгзііієз;
німецькою мовою -  Опірго Сопзогііит Цпіуегзіїаіеп;
французькою мовою -  И піуєгзіієз би Сопзогііит Опірго.
Юридична адреса освітньо-наукового об’єднання «Дніпровський 

консорціум університетів»:
проспект Гагаріна, 72, м. Дніпро, Україна, 49010
телефон: (056) 374-98-01; факс: (056) 374-98-41; е-шаіі: сбер@бпи.бр.иа.
Скорочена назва освітньо-наукового об’єднання: об’єднання

«ДНІПРОКОН».
1.3. Консорціум здійснює свою діяльність відповідно до законодавства 

України у межах прав, передбачених Конституцією України, законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 
Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Податковим 
кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, нормативними 
документами Міністерства освіти і науки України та цим Статутом.

Правовою основою діяльності Консорціуму є також регламентні 
документи та рішення загального характеру, що приймаються Консорціумом у 
межах статутних повноважень і є обов’язковими для всіх його Учасників.

1.4. Діловодство в Консорціумі ведеться державною мовою. Застосування 
інших мов можливе у випадках, передбачених законодавством України про мови 
та договорами про співпрацю.
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2. Юридичний статус Консорціуму

2.1. Консорціум -  тимчасове статутне об’єднання закладів вищої освіти, 
утворене для досягнення його Учасниками спільної мети через реалізацію 
інноваційних освітніх програм, наукових, науково-дослідних та науково- 
технічних проектів.

Втручання органів державної виконавчої влади та місцевого 
самоврядування в діяльність Консорціуму допускається лише у випадках, 
передбачених законодавством України.

2.2. Діяльність Консорціуму має суспільний характер, що проявляється у
його взаємодії в межах законодавства України з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями різних форм власності, через встановлення партнерських відносин 
з громадськими організаціями, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її 
межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Консорціум є непідпрнємницьким неприбутковим об’єднанням.
Консорціум вільний у виборі напрямів своєї діяльності та діє на засадах 
добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності 
перед законом, відсутності майнового інтересу його Учасників, прозорості, 
колегіальності, відкритості та публічності. *

Діяльність Консорціуму провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності його Учасників, 

державних органів та органів місцевого самоврядування, вищого та виконавчих, 
контрольного органів управління Консорціумом;

3) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 
організацій.

2.3. Консорціум може набувати статусу юридичної особи з моменту його 
державної реєстрації згідно з законодавством, може мати свою печатку, штампи і 
бланки зі своїм найменуванням. Консорціум може мати власну символіку, яка 
підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань 
Консорціум у встановленому законодавством порядку має право:

1) представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси 
своїх Учасників;

2) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати 
свою мету (цілі);

3) публікувати наукові та методичні результати своєї діяльності, 
проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;



4) одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для 
реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні 
суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

5) брати участь в організації, а також самостійно проводити конференції, 
семінари, круглі столи, консультації, творчі заходи, конкурси та інші заходи, 
пов’язані зі статутною діяльністю Консорціуму, із залученням представників 
громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів 
із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних;

6) отримувати допомогу у вигляді коштів, що надходять як безповоротна 
фінансова допомога, пожертви, гранти тощо, та самостійно вирішувати питання 
про їхнє використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства 
України;

7) брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно 
до законодавства України;

8) звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і 
службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), 
скаргами;

9) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Консорціуму 
та важливих питань державного і суспільного життя; *

10) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі 
консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення 
консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з 
питань, що стосуються сфери діяльності Консорціуму;

11) підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян 
інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з 
питань діяльності Консорціуми, що не суперечать міжнародним зобов’язанням 
України;

12) засновувати з метою досягнення статутної мети засоби масової 
інформації;

13) створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати 
програми;

14) тимчасово користуватися в межах ЗВО, які є учасниками 
Консорціуму, будівлями, обладнанням, транспортними засобами та іншими 
матеріальними та нематеріальними активами партнерів консорціуму, що 
необхідне для здійснення статутних завдань Консорціуму, шляхом укладання 
додаткових договорів;

15) користуватися іншими правами, передбаченими законодавством 
України.

2.5. Учасники є самостійними суб’єктами права, між якими відсутні 
відносини підпорядкованості. Учасники зберігають свою самостійність і права 
юридичної особи.
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Консорціум не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх Учасників, 
а його Учасники не відповідають за зобов’язаннями Консорціуму, за винятком 
випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

3. Мета, предмет, основні завдання та види діяльності Консорціуму

3.1. Метою діяльності Консорціуму є підвищення якості вищої освіти, 
посилення фундаментальної складової навчання, розвиток наукової 
інфраструктури, міждисциплінарне поєднання зусиль університетів для 
інноваційного розвитку вищої освіти і науки, реалізація принципів 
університетської автономії та покращення співпраці закладів вищої освіти, 
наукових установ, підприємств та громадських організацій задля забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку України.

3.2. Предметом діяльності Консорціуму є об’єднання зусиль його 
Учасників задля підвищення ефективності та якості освітньої, наукової, науково- 
технічної та інноваційної діяльності у сфері вищої освіти.

3.3. Основними завданнями Консорціуму є:
1) підвищення якості освітньої діяльності, якості вищої освіти та 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації;
2) розвиток фундаментальної та прикладної науки, використання

отриманих результатів в освітньому процесі; *
3) підвищення конкурентоспроможності на ринку праці випускників 

закладів вищої освіти -  Учасників Консорціуму;
4) розробка й поширення нових форм і технологій співпраці освітніх, 

наукових, комерційних організацій та промислових підприємств;
5) сприяння захисту, упровадженню та комерціалізації результатів 

інтелектуальної діяльності закладів вищої освіти -  Учасників Консорціуму;
6) здійснення міжнародного співробітництва у галузях науки та вищої

освіти;
7) здійснення просвітницької діяльності серед населення регіону.

3.4. Свої завдання Консорціум вирішує через:
1) координацію спільної діяльності Учасників з розробки і реалізації 

організаційних та економічних механізмів упровадження інновацій у 
відповідних галузях науки та вищої освіти в регіоні;

2) розробку і реалізацію моделі комплексного наукового забезпечення 
вищої освіти шляхом формування освітніх програм за пріоритетними напрямами 
розвитку науки, техніки та технологій,

3) сприяння міждисциплінарній науковій співпраці;
4) створення спільних творчих колективів для виконання освітньо- 

наукових проектів, у тому числі за грантами, договорами з організаціями 
високотехнологічних галузей економіки;
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5) забезпечення спільної участі фахівців закладів вищої освіти у 
підготовці висококваліфікованих кадрів, проведенні наукових досліджень, 
розробці та реалізації науково-практичних проектів;

6) залучення додаткових коштів для розвитку освіти, науки і технологій, 
здійснення пошуку і залучення вітчизняних та зарубіжних учасників, фондів, 
грантів та спонсорів до вирішення основних завдань Консорціуму;

7) сприяння Учасникам у створенні та забезпеченні діяльності малих 
інноваційних підприємств;

8) надання платних послуг (виконання робіт), відповідних статутним 
цілям Консорціуму;

9) здійснення організації та проведення виставок, ярмарків, конкурсів, 
семінарів, конференцій та інших заходів, спрямованих на створення і просування 
нової науково-технічної продукції на регіональні, міжрегіональні і зарубіжні 
ринки, підвищення її конкурентоспроможності та попиту;

10) організацію та проведення громадської науково-технічної експертизи 
проектів, що висуваються державними органами, організаціями чи приватними 
особами;

11) заснування засобів масової інформації, розповсюдження друкованих
творів;

12) створення інформаційних банків даних, вивчення потреб, перспектив 
і наслідків використання досягнень освіти та науки у відповідних галузях 
економіки;

13) заохочення і надання консультаційної та технічної допомоги 
виконавцям у здійсненні окремих проектів, досліджень і розробок;

14) здійснення інших видів діяльності відповідно до законодавства.

4. Порядок набуття і припинення членства, права та обов’язки
Учасників Консорціуму

4.1. Членство в Консорціумі є добровільним.

4.2. До числа Учасників відносяться його засновники, а також члени, що 
вступили до Консорціуму, визнають та підтримують мету, предмет, завдання та 
види його діяльності.

Консорціум відкритий для приєднання до нього інших закладів вищої 
освіти у порядку, визначеному цим Статутом.

4.3. Прийом у члени Консорціуму здійснюється на підставі рішення Ради 
Консорціуму, яке приймається протягом місяця з дня подання на ім’я Голови 
Ради Консорціуму (далі Голова Ради) відповідної письмової заяви закладу вищої 
освіти.

Відповідно до прийнятого рішення Рада Консорціуму (далі Рада) 
направляє на ім’я відповідного закладу вищої освіти Меморандум про його 
приєднання до складу Учасників, копії Генеральної угоди про утворення
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освітньо-наукового об’єднання «Дніпровський консорціум університетів» та 
цього Статуту.

4.4. Моментом приєднання закладу вищої освіти до складу Учасників є 
дата отримання Радою Меморандуму, підписаного новим Учасником, про що 
Рада у десятиденний термін повідомляє всіх Учасників, включаючи організацію, 
що приєдналася.

4.5. Усі Учасники є рівними у реалізації своїх прав та обов’язків.

4.6. Учасники мають право:
1) брати участь (через своїх представників) в роботі керівних органів 

Консорціуму;
2) делегувати своїх представників до органів Консорціуму, брати участь 

у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням 
уповноважених органів Консорціуму;

3) звертатися до органів Консорціуму із запитами та пропозиціями з 
питань, пов’язаних з діяльністю Консорціуму, одержувати відповіді;

4) вносити пропозиції щодо напрямів і форм діяльності Консорціуму;
5) отримувати від Консорціуму у встановленому порядку

консультаційну, посередницьку, наукову та іншу допомогу з метою вирішення 
завдань діяльності Консорціуму; * ^

6) за дорученням Консорціуму представляти його у міжнародних, 
державних, громадських та інших організаціях;

7) користуватись пільгами при передплаті та придбанні видань 
Консорціуму, при сплаті організаційних внесків за участь у наукових 
конференціях, нарадах, симпозіумах, семінарах тощо, які проводить Консорціум;

8) проводити на території України під егідою Консорціуму конференції, 
наради, симпозіуми, семінари, виставки;

9) розміщувати на пільгових умовах експонати на демонстраційних 
площах виставок, які організовуються Консорціумом;

10) вільно виходити зі складу Учасників за власною письмовою заявою.

4.7. Учасники зобов’язані:
1) дотримуватись положень цього Статуту та інших нормативних 

документів, які ухвалюються Радою в межах її повноважень;
2) брати участь, у діяльності Консорціуму;
3) виконувати рішення Ради, якщо вони не суперечать цьому Статуту;
4) сприяти здійсненню завдань Консорціуму;
5) брати участь у публічних заходах, що проводяться Консорціумом;
6) надавати Консорціуму інформацію, що є необхідною для вирішення 

його завдань, за виключенням інформації, яка є конфіденційною, службовою, 
або таємною;

7) дотримуватись у стосунках з іншими Учасниками норм професійної
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4.8. Членство (участь) у Консорціумі припиняється у випадках:
1) виходу з числа Учасників за власним бажанням;
2) виключення з числа Учасників за рішенням Ради у зв'язку із 

порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність Учасника суперечить 
меті та завданням Консорціуму, або якщо Учасник утратив зв’язок з 
Консорціумом без поважних причин більш ніж на півроку;

3) втрати Учасником статусу юридичної особи.

4.9. Учасник має право вийти з нього, направивши письмове 
повідомлення про свій намір на адресу Ради не менше ніж за 3 місяці до виходу, 
про що Рада в десятиденний термін з моменту отримання письмового 
повідомлення інформує всіх Учасників. У разі виходу з Консорціуму Учасник 
має повністю виконати свої зобов’язання за чинними програмами спільної 
діяльності.

4.10. Питання про виключення вирішується Радою більшістю голосів її
членів.

5. Органи управління Консорціумом

5.1. Управління Консорціумом здійснюється на засадах демократизму, 
гласності, виборності органів управління, підпорядкованості, виконавчої 
дисципліни, з урахуванням регламентуючих документів Консорціуму. Робота 
всіх органів та повноважних осіб Консорціуму здійснюється на громадських 
засадах. До виконання окремих робіт можуть бути залучені відповідні фахівці на 
умовах цивільно-правового договору.

5.2. Управління Консорціумом здійснюють: Конференція Учасників
Консорціуму (далі Конференція), Рада Консорціуму (далі Рада), Голова Ради 
(або його заступник) Консорціуму, Секретаріат Консорціуму, дорадчі органи 
Консорціуму.

Засідання органів управління Консорціумом (Конференції, Ради) можуть 
проводитись як за безпосередньої присутності їхніх членів, так і за допомогою 
інтернет-зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм 
онлайн конференцій.

Рішення про форму проведення такого засідання приймає Рада та 
повідомляє про прийняте рішення Учасників не пізніше ніж за 10 днів до 
визначеної дати проведення такого засідання (Конференції, Ради).

Будь-яке засідання органів управління оформлюється протоколом. Про 
форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось 
за допомогою інтернет-зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за 
допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.



5.3. Конференція Учасників Консорціуму (далі -  Конференція) є 
вищим органом управління Консорціуму, який вправі приймати рішення з будь- 
яких питань його діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції 
Ради. З кількісним представництвом у 10 осіб від кожного учасника?

5.4. У роботі (засіданні) Конференції беруть участь уповноважені 
представники Учасників за довіреністю. Кожний представник Учасника має 
один голос. Конференція вважається повноважною, якщо у її роботі беруть 
участь не менше 2/3 представників, делегованих Учасниками.

5.5. Конференції скликаються Радою, як правило, щорічно. Відповідне 
рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення, квот представництва 
Учасників на засіданні Конференції та питань, які виносяться на обговорення, 
повинне бути доведене до відома членів Консорціуму не пізніше, ніж за ЗО днів 
до дати проведення Конференції. Конференції розглядають питання, винесені на 
їхній розгляд Радою, Головою Ради, а також Учасниками.

5.6. Позачергові Конференції скликаються Радою за наявності обставин, 
що стосуються суттєвих інтересів Консорціуму, а також в інших випадках, 
передбачених цим Статутом та законодавством України. У такому разі рішення 
Ради із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на 
обговорення, повинне бути доведене до відома Учасників не пізніше, *ц,іж за 10 
днів до дати проведення засідання Конференції.

5.7. До виключної компетенції Конференції належить вирішення 
наступних питань:

1) вибори керівних органів;
2) визначення основних напрямів діяльності Консорціуму, затвердження 

його планів та звітів про їхнє виконання;
3) затвердження і внесення змін до установчих та регламентних 

документів Консорціуму, відомостей про Консорціум;
4) затвердження зразків печаток, штампів, символіки та інших зразків 

реквізитів Консорціуму;
5) прийняття рішення про припинення діяльності Консорціуму;
6) обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
7) обрання Ради та відкликання Ради, або окремих її членів;
8) обрання та відкликання Голови Ради, Заступника Голови;
9) визначення порядку та способів реалізації права власності та 

здійснення контролю за його реалізацією;
10) вирішення інших питань діяльності Консорціуму.
Рішення Конференції вважаються прийнятими, якщо за них 

проголосувала більшість від числа присутніх її учасників. З питань, 
передбачених підпунктами 2) та 4) цього пункту, рішення Конференції 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як 3/4 присутніх 
учасників Конференції.
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5.8. Головує на засіданнях Конференції Голова Ради або, у разі його 
відсутності, Заступник Голови. Хід Конференції протоколюється. Протоколи 
засідань Конференції ведуться секретарем Конференції, який обирається 
Конференцією, підписуються Головуючим і секретарем Конференції.

5.9. Рішення, прийняті Конференцією з дотриманням вимог цього 
Статуту, внутрішніх документів Консорціуму та законодавства України, 
обов’язкові для всіх інших органів управління та Учасників. Рішення, прийняті 
Конференцією, набувають чинності з моменту їхнього прийняття.

5.10. Рада Консорціуму (далі -  Рада) є керівним органом Консорціуму на 
період між Конференціями, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з 
управління його поточною та організаційною діяльністю. Рада формується з 
числа представників Учасників за квотою 2 особи від кожного Учасника.

5.11. Рада підзвітна Конференції і організовує виконання її рішень. Рада 
діє від імені Консорціуму в межах, передбачених цим Статутом, внутрішніми 
документами та чинним законодавством.

5.12. Склад Ради та повноваження кожного її члена затверджуються 
Конференцією. Члени Ради є підзвітними Конференції і несуть відповідальність 
за виконання своїх обов’язків. Рада звітує за результатами своєї роботи на 
Конференції.

5.13. До компетенції Ради відноситься:
1) організація виконання рішень Конференції;
2) прийом до складу та виведення зі складу Консорціуму його 

Учасників;
3) скликання Конференцій, формування порядку денного, попередній 

розгляд питань, що належать до компетенції Конференції та підготовка проектів 
рішень з цих питань;

4) підготовка та подання рекомендацій Конференції щодо визначення 
основних напрямів діяльності Консорціуму, затвердження планів і звітів про їхнє 
виконання, інших пропозицій з питань діяльності Консорціуму;

5) визначення джерел та шляхів забезпечення реалізації партнерських 
програм Консорціуму;

6) обрання виконавчих та робочих органів Консорціуму, контроль їхньої 
діяльності;

7) формування бюджету Консорціуму та контроль цільового витрачання 
коштів, призначених на реалізацію програм Консорціуму;

8) затвердження поточних планів діяльності Консорціуму та заходів, 
необхідних для їхнього виконання;

9) підготовка річних звітів з діяльності Консорціуму, звітів з виконання 
програм та проектів Консорціуму та подання їх на затвердження Конференцією 
Учасників;



10) вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної 
компетенції Конференції;

5.14. Усі питання, що входять до компетенції Ради, вирішуються 
колегіально на її засіданнях. Рада проводить чергові і позачергові засідання. 
Чергові засідання скликаються Головою Ради, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. 
Про час місце, та порядок денний засідання члени Ради повідомляються за 10 
днів до моменту його проведення.

5.15. У засіданнях Ради беруть участь її члени особисто або через 
уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Ради приймаються 
шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Ради має один 
голос. За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Ради.

5.16. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради, координацію 
централізованої взаємодії Учасників здійснює виконавчий орган -  Секретаріат 
Консорціуму, який очолює Виконавчий секретар.

Функції, обов’язки та повноваження, кількісний склад Секретаріату 
Консорціуму визначаються Радою.

5.17. Голова Ради Консорціуму (далі -  Голова Ради) здійснює 
оперативне управління справами, майном та коштами Консорціуму в межах, 
встановлених цим Статутом, Конференцією та Радою і в межах своєї компетенції 
і повноважень забезпечує виконання їхніх рішень. У випадках неможливості 
виконання Головою Ради своїх обов’язків поточне управління роботою 
Консорціуму здійснює Заступник Голови Ради (далі Заступник Голови).

5.18. Голова Ради та Заступник Голови обираються та звільняються 
Конференцією раз на 2 роки, є підзвітними Конференції та підконтрольними 
Раді Консорціуму. Голова Ради головує на засіданнях Ради і користується 
правом вносити на розгляд Конференції та Ради пропозиції з будь-якого аспекту 
діяльності Консорціуму. У разі відсутності Голови Ради на засіданні, функції 
головуючого виконує Заступник Голови.

5.19. Голова Ради:
1) діє від імені Консорціуму без довіреності та представляє Консорціум у 

його стосунках з іншими особами;
2) видає накази, розпорядження;
3) організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського 

обліку та звітності Консорціуму;
4) виступає розпорядником коштів та майна Консорціуму, укладає та 

підписує від імені Консорціуму господарські та інші договори, контракти, видає 
довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Консорціуму;

5) організовує підготовку засідань Ради;
6) звітує про свою роботу та роботу Ради перед Конференцією;
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7) вирішує інші питання діяльності Консорціуму відповідно до мети і 
основних завдань його діяльності, віднесені до компетенції Голови Ради 
внутрішніми документами Консорціуму та цим Статутом, приймає з цих питань 
будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до 
компетенції інших органів управління Консорціуму.

5.20. Голова Ради може бути відкликаний з посади за рішенням 
Конференції за ініціативою більшості від складу членів Ради до закінчення 
строку, на який він обирався, у випадках:

• за власним бажанням на підставі поданої Раді письмової заяви;
• при неодноразовому порушенні вимог цього Статуту;
• якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду 

Консорціуму.

5.21. У разі, якщо Голова Ради не може приступити до своїх обов'язків 
протягом більш як 3 (трьох) місяців з дати обрання, Рада скликає позачергову 
Конференцію для обговорення становища та питання про керівництво 
Консорціуму.

5.22. Дорадчі органи. Дорадчими органами Консорціуму є: навчально- 
методична рада, науково-технічна рада, рада з питань перспективного та 
інноваційного розвитку та реалізації міжнародних проектів та ‘програм. 
Функціональні обов’язки дорадчих органів затверджує Рада.
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6. Порядок внесення змін до Статуту

6.1 Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться та затверджуються 
Конференцією за поданням Ради. Зміни до Статуту вважаються затвердженими 
рішенням Конференції, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів її 
делегатів.

6.2 Внесення змін та доповнень до цього Статуту оформляється шляхом 
викладення його в новій редакції.

7. Припинення діяльності Консорціуму

7.1. Консорціум має право у будь-який час прийняти рішення про 
припинення своєї діяльності (саморозпуск).

7.2. Припинення діяльності Консорціуму здійснюється за рішенням 
освітньо-наукового об’єднання, прийнятим Конференцією, шляхом 
саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий 
розпуск) об’єднання.



7.3. Рішення про саморозпуск Консорціуму приймається Конференцією, 
якщо за це проголосували не менш як 3/4 присутніх учасників Конференції.

Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Раді здійснювати 
повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення діяльності 
освітньо-наукового об’єднання, а також приймає рішення щодо використання 
коштів та майна Консорціуму після його припинення відповідно до цього 
Статуту.

7.4. Реорганізація Консорціуму здійснюється за рішенням Конференції 
шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення, якщо за це проголосувало 
не менше 3/4 учасників Конференції.

7.5. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Консорціуму 
шляхом його саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) 
визначається відповідно до цього Статуту та законодавства України.
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