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І. Загальні положення 

1.1. Директор Харківського торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету (далі – 

Коледж) Радченко Людмила Олексіївна (далі – Директор) належить до категорії 

керівників. Сферою діяльності Директора є безпосереднє управління діяльністю 

коледжу. 

1.2. Директор призначається на посаду і звільняється з неї наказом ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету з дотриманням 

вимог чинного законодавства про працю.  

1.3. Директор підпорядковується безпосередньо ректору Київського 

національного торговельно-економічного університету. 

1.4. У своїй роботі Директор керується Статутом Київського 

національного торговельно-економічного університету, Положенням про 

Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, наказами та 

розпорядженнями керівництва КНТЕУ та ХТЕК КНТЕУ, Правилами 

внутрішнього розпорядку ХТЕК КНТЕУ та цією посадовою інструкцією. 
 

ІІ. Завдання та обов’язки  

2.1. Організовує діяльність Коледжу. 

2.2. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, 

формує його структуру, формує і затверджує штатний розпис відповідно до 

законодавства, є розпорядником майна і коштів, забезпечує дотримання штатно-

фінансової дисципліни. 

2.3. Забезпечує розроблення, несе відповідальність за реалізацію 

затвердженої стратегії розвитку Коледжу. 

2.4. Забезпечує дотримання законодавства, установчих документів 

Коледжу, виконання рішень Загальних зборів трудового колективу, Педагогічної 

ради Коледжу. 

2.5. Видає накази і розпорядження, надає доручення, обов’язкові для 

виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами 

Коледжу. 

2.6. Відповідає за результати діяльності Коледжу перед засновником. 

2.7. Забезпечує виконання кошторису, укладає договори. 

2.8. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників. 

2.9. Призначає на посаду керівників відділень та циклових комісій за 

згодою Педагогічної ради Коледжу. 

2.10. Забезпечує охорону праці та безпеку життєдіяльності, дотримання 

законності та порядку. 

2.11. Затверджує посадові інструкції працівників. 

2.12. Формує контингент здобувачів освіти. 

2.13. У встановленому законодавством порядку відраховує із Коледжу та 

поновлює на навчання в ньому осіб, які навчаються (навчалися) у закладі 

(закладах) фахової передвищої освіти. 

2.14. Забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за 

виконанням освітньо-професійних програм. 
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2.15. Контролює якість роботи педагогічних, науково-педагогічних 

працівників, забезпечує створення необхідних умов для підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів. 

2.16. Розробляє та ухвалює за погодженням з Педагогічною радою Коледжу 

рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію 

структурних підрозділів. 

2.17. Організовує функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості освіти. 

2.18. Сприяє формуванню та реалізації ініціатив працівників, які 

спрямовані на покращення роботи коледжу та підвищення якості освіти, створює 

умови для впровадження інновацій. 

2.19. Здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-

педагогічних та інших працівників. 

2.20. Директор, відповідно до законодавства, установчих документів та 

колективного договору встановлює розміри доплат, надбавок, матеріальної 

допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників 

Коледжу. 

2.21. Забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Коледжу. 

2.22. Сприяє створенню умов для діяльності органів студентського 

самоврядування, профспілкової організації Коледжу, громадських організацій, які 

діють у коледжі. 

2.23. Сприяє формуванню здорового способу життя у Коледжі, зміцненню 

спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні умови для занять масовим 

спортом. 

2.24. Спільно з виборними органами первинної профспілкової організації 

Коледжу подає для затвердження Загальним зборам трудового колективу 

Коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після 

затвердження підписує їх. 

2.25. Укладає угоди про співробітництво, встановлює, відповідно до 

чинного законодавства України прямі зв’язки з закладами освіти інших країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо; 

2.26. Контролює забезпечення безпечних та нешкідливих умов навчання й 

праці в коледжі. 

2.27. Відповідає за дотримання вимог та правил охорони праці, пожежної 

безпеки згідно з нормами чинного законодавства України.  

2.28. Щорічно звітує про результати роботи перед трудовим колективом 

Коледжу та перед ректором Київського національного торговельно-економічного 

університету.  

2.29. Зберігає конфіденційність інформації, отриманої у процесі виконання 

посадових обов’язків. 

2.30. Здійснює інші повноваження, передбачені установчими документами 

Коледжу. 
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ІІІ. Права 

Директор має право: 

3.1. На гарантії, передбачені законодавством про працю та внутрішніми 

документами Коледжу. 

3.2. Користуватись матеріально-технічною базою Коледжу для виконання 

покладених завдань та обов’язків. 

3.3. Видавати накази, письмові та усні розпорядження, вказівки та 

вимагати їх виконання керівниками підрозділів Коледжу.  

3.4. Вносити на розгляд ректора КНТЕУ пропозиції щодо вдосконалення 

діяльності Коледжу. 

3.5. В установленому порядку отримувати необхідну для виконання своїх 

посадових обов’язків інформацію, документи та матеріали від ректора та інших 

посадових осіб КНТЕУ. 

3.6. Видавати розпорядження щодо заохочення працівників за 

результатами праці, або про притягнення до відповідальності працівників, які не 

виконують своїх посадових обов’язків. 

3.7. Затверджувати внутрішні нормативні документи щодо організації 

діяльності коледжу. 

3.8. Здійснювати контроль діяльності структурних підрозділів коледжу. 

3.9. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами КНТЕУ, окремими 

посадовими особами у процесі виконання своїх посадових обов’язків. 

3.10. Делегувати свої повноваження заступникам. 
 

ІV. Відповідальність 

4.1. Директор відповідає за провадження навчальної, методичної, 

інноваційної, організаційної роботи та іншої педагогічної діяльності, 

передбаченої трудовим договором, за результати фінансово-господарської 

діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна Коледжу. 

4.2. Директор несе відповідальність за: 

4.2.1. Неналежне виконання або невиконання своїх посадових 

обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених 

чинним законодавством України про працю. 

4.2.2. Правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї 

діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та 

цивільним законодавством України. 

4.2.3. Завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним 

цивільним законодавством та законодавством про працю України. 

4.3. Директор несе персональну відповідальність за наслідки прийнятих 

ним рішень, що виходять за межі його повноважень, які визначені чинним 

законодавством України, локальними нормативно-правовими актами. Директор 

не звільняється від відповідальності, якщо дії, що тягнуть відповідальність, були 

здійснені особами, яким він делегував свої права. 
 

V. Директор повинен знати 

5.1. Директор повинен знати і керуватися у своїй діяльності Конституцією 

України; Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 
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Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; наказами та розпорядженнями 

Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-

правовими актами з питань освіти; трудовим законодавством України. 

5.2. Директор має володіти змістом галузевих освітніх стандартів; 

основами педагогіки, психології та методики викладання предметів; сучасними 

формами і методами навчання та виховання; положеннями нормативних 

документів, що регламентують статус педагогічних та науково-педагогічних 

працівників закладів освіти, особливості регулювання їх праці; основами 

управління персоналом; правилами охорони праці та пожежної безпеки.  
 

VІ. Кваліфікаційні вимоги 

6.1. Вища педагогічна освіта (магістр, спеціаліст) або вища освіта 

відповідного професійного спрямування та психолого-педагогічна підготовка. 

Стаж роботи – не менше 3 років на керівних посадах у закладах освіти або в 

установах, організаціях, підприємствах відповідного галузевого спрямування.  
 

VІІ. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою 

7.1. У разі відсутності Директора (хвороба, відпустка, відрядження), його 

обов’язки виконує особа, призначена в установленому чинним законодавством 

України порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне 

виконання покладених на неї обов’язків. 

7.2. Для виконання обов’язків та реалізації прав Директор взаємодіє з 

Міністерством освіти і науки України, Київським національним торговельно-

економічним університетом та установами, що регламентують діяльність 

Коледжу, що забезпечує надання якісних освітніх послуг, зі структурними 

підрозділами коледжу в залежності від розподілу обов’язків та покладених 

завдань.  

 
 

З інструкцією ознайомлена      Л. О. Радченко 
 


