
 
 
 
У Розділі І пункт 1.1. викласти в редакції: «АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, 

СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І ТУРИЗМУ (далі - Академія) - це заклад вищої 
освіти приватної форми власності. 

Повна назва Академії: 
• українською мовою –АКАДЕМІЯ ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН І 

ТУРИЗМУ; 
• англійською мовою - AKADEMY OF LABOUR, SOCIAL RELATIONS 

AND TOURISM. 
             Скорочена назва: 

• українською мовою – АПСВТ; 
• англійською мовою –ALSRT. ». 

          п.1.7. місцезнаходження Академії – виключити. 
У Розділі IV «Майно Академії» пункт 4.5. «У сфері розпорядження 

майном Академії та результатами її господарської діяльності, Академія в 
особі ректора має право: 

Пункт 4.5.1. викласти в наступній редакції: 
«4.5.1. Самостійно укладати правочини (угоди, договори, контракти)  ціна 

та/або загальна сума яких, в межах звітного (квартального) періоду не перевищує 10 
(десяти) відсотків від суми статутного капіталу Академії.»; 

доповнити підпунктом: 
«4.5.3. Вчиняти будь-які дії з нерухомим майном Академії виключно 

після попереднього погодження Президії ФПУ.». 
У Розділі V «Управління Академією»: 
- пункт 5.6.4. «Ректор Академії у межах повноважень, передбачених 

цим Статутом:» доповнити підпунктом: 
«5.6.4.23. Вчиняти будь-які дії з майном Академії виключно після 

прийняття рішення виборними органами ФПУ.»; 
- пункт 5.8 викласти в редакції: 
«5.8. Вчена рада Академії є колегіальним органом управління, який 

утворюється строком на п’ять років. Персональний склад Вченої ради 
Академії затверджується наказом ректора Академії протягом п’яти робочих 
днів з дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради. 

Ректор або особа, уповноважена Засновником виконувати його 
обов’язки (в.о. ректора), є членом Вченої ради за посадою.»; 

- пункт 5.8 доповнити новим підпунктом: 
«5.8.2. В умовах настання обставин непереборної сили (військові дії, 

запровадження надзвичайного або воєнного стану, карантинних або 
протиепідемічних заходів тощо), які встановлюються законами України, 
указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими 
державними органами, що призводить до неможливості проведення очно 
засідань Вченої ради, засідання може проводитись дистанційно в режимі 
відеоконференції . 

У разі відсутності можливості провести засідання Вченої ради АПСВТ 
рішення можуть прийматися шляхом опитувального голосування.». 

Підпункт 5.8.2. чинної редакції Статуту вважати підпунктом 5.8.3. 



Пункт 5.8.5. викласти в наступній редакції: 
« 5.8.5. До складу Вченої ради  за посадами входять: проректори, декани 

факультетів, директори інститутів, філіалів, центрів дистанційного навчання, учений 
секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер або особа, яка забезпечує 
ведення бухгалтерського обліку, голова первинної профспілкової організації 
Академії. До складу Вченої ради входять також виборні представники, які 
представляють науково-педагогічних працівників, і обираються з числа завідувачів 
кафедр, професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших 
працівників Академії і працюють у ній на постійній основі, керівники органів 
студентського самоврядування Академії відповідно до квот: не менше 75 відсотків 
загальної чисельності її складу ставлять  науково-педагогічні працівники Академії, 
15 відсотків –виборні працівники з числа осіб, які навчаються в Академії; 
представники засновника. 

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до 
закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.» 
          У Розділі VI «Органи громадського самоврядування»: 

П.6.8.7. – виключити. 
 

 
 


