
                                
 
                   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ  
 
                            Н А К А З  
 
 N 417 від 13.12.99  
     м.Київ  
 
 vd991213 vn417  
  
 
        Про затвердження Положення про Центр гуманітарної  
                співпраці з українською діаспорою  
  
 
     На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22  
червня 1999  року  N  1100  (  1100-99-п  )  "Про утворення Центру  
гуманітарної  співпраці  з  українською  діаспорою"  і   доручення  
Кабінету  Міністрів  України  від  26  жовтня  1999  року N 28 про  
затвердження  Положення  про  Центр   гуманітарної   співпраці   з  
українською діаспорою Н А К А З У Ю:  
 
     1. Затвердити  Положення  про  Центр гуманітарної співпраці з  
українською діаспорою (додається). 
     2. Ректору  Ніжинського державного педагогічного університету  
імені Миколи Гоголя (Яковець В.П.) до 1  січня  2000  року  внести  
відповідні зміни до Статуту університету. 
     3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  
Міністра Ю.І.Горобця.  
 
 Міністр                                                В.О.Зайчук  
 
                                        
  

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1100-99-%D0%BF


      Затверджено  
                                       наказом Міністерства  
                                       освіти України  
                                       від 13 грудня 1999 р. N 417  
 
            Положення про Центр гуманітарної співпраці  
                     з українською діаспорою  
 
                      1. Загальні положення  
 
     1.1. Центр  гуманітарної  співпраці  з  українською діаспорою  
(надалі - Центр) створений у Ніжинському державному  педагогічному  
університеті  імені Миколи Гоголя відповідно до постанови Кабінету  
Міністрів України від 22 червня 1999 року N 1100 ( 1100-99-п )  як  
окремий структурний підрозділ. 
     1.2. Адреса Центру:  251200,  Чернігівська область, м. Ніжин,  
вул. Кропив'янського, 2. 
     1.3. Центр  використовує  наукову,   матеріально-технічну   і  
навчально-виробничу базу університету. 
     1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією  України  
( 254к/96-ВР  ),  законами  України,  іншими  нормативно-правовими  
актами,  міжнародними договорами,  ратифікованими Верховною  Радою  
України,  Державною  програмою  "Українська  діаспора на період до  
2000 року" ( 119-96-п ), Статутом університету і даним Положенням. 
     1.5. Центр сприяє реалізації державної політики щодо 
підтримки української діаспори,  надає  їй  практичну  допомогу  в  
гуманітарній сфері,  співпрацює в освітній,  науковій і культурній  
галузях із вченими,  діячами культури,  громадськістю,  освітніми,  
науковими установами, фондами, товариствами української діаспори. 
     1.6. Центр,  при  виконанні  покладених  на  нього   функцій,  
взаємодіє  з Державним комітетом України у справах національностей  
та міграції як координатором реалізації  державної  політики  щодо  
української   діаспори,   органами   виконавчої   влади,  органами  
місцевого  самоврядування,  об'єднаннями  громадян,  а   також   з  
відповідними органами та установами інших держав. 
     1.7. Центр має круглу печатку, кутовий штамп зі своєю назвою,  
фірмові бланки з емблемою та інші реквізити.  
 
              2. Основні напрямки діяльності центру  
 
       2.1. У галузі гуманітарної співпраці та забезпечення  
           науково-освітніх потреб української діаспори  
 
     2.1.1. Сприяння    створенню,    на    основі     міжнародних  
домовленостей,   у  місцях  компактного  проживання  українців  за  
кордоном (США,  Канада,  Австралія,  Німеччина,  Росія,  Білорусь,  
Молдова,   Казахстан,   Угорщина,   Словаччина,   Польща  та  ін.)  
культурно-інформаційних  центрів,   надання   їм   організаційної,  
методичної та іншої допомоги. 
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     2.1.2. Налагодження співпраці  у  галузі  науки  і  освіти  з  
українськими науковими центрами за кордоном. 
     2.1.3. Створення і реалізація спільних наукових,  освітніх  і  
культурних   проектів   і   програм  у  галузі  українознавства  з  
відповідними  українськими  інституціями  за  кордоном.  Підтримка  
раціональних   пропозицій   представників  зарубіжних  наукових  і  
освітніх центрів щодо спільної науково-освітньої діяльності. 
     2.1.4. Вивчення освітніх потреб українців,  які проживають за  
кордоном,  організація   та   координація   підготовки   на   базі  
університету  вчителів  української  мови  та літератури,  історії  
України, українського народознавства, інших шкільних предметів для  
роботи  в  навчальних  закладах української діаспори.  Організація  
диференційованих курсів з вивчення  української  мови  (початковий  
курс, курс поглибленого вивчення) тощо, а також підготовчих курсів  
з подальшим навчанням в університеті,  забезпечення другої освіти,  
підготовки   і   перепідготовки   спеціалістів   за  замовленнями,  
стажування,  прийом кандидатських іспитів, навчання у магістратурі  
та  аспірантурі,  підготовка та захист кандидатських і докторських  
дисертацій. 
     2.1.5. Організація  на базі університету факультативів,  шкіл  
українознавства,  заочних українознавчих курсів,  залучення до них  
учнів  і  студентів  українського  походження,  які  проживають за  
кордоном,  розробка відповідних навчальних програм,  навчальних та  
навчально-методичних   посібників,  рекомендацій  тощо.  Участь  в  
організації на компенсаційних засадах літніх україномовних  курсів  
для  вчителів  та  учнів  зарубіжжя,  шкіл,  семінарів,  олімпіад,  
виставок,  спільних  центрів  освіти  та   консультаційних   бюро.  
Створення   творчих   груп   вчених   та   педагогів  для  надання  
організаційної і методичної допомоги,  освітніх  послуг  у  місцях  
компактного проживання українців за кордоном. 
     2.1.6. Забезпечення  стажування   і   педагогічної   практики  
студентів  (слухачів)  з  числа представників діаспори у школах та  
інших закладах освіти України. 
     2.1.7. Організація   підготовки   підручників  та  навчальних  
посібників з української  мови,  української  літератури,  історії  
України, педагогіки, історії національної культури, усної народної  
творчості,  народознавства  та  ін.  для  учнів  та  студентів   з  
діаспори,   які  навчатимуться  в  Україні,  а  також  відповідної  
навчально-методичної   літератури    для    навчальних    закладів  
української діаспори. 
     2.1.8. Спільна видавнича діяльність:  видання наукових праць,  
підручників,  посібників, матеріалів спільних наукових конференцій  
та  семінарів  українознавчої  тематики,  довідників,   словників,  
путівників, буклетів, каталогів та іншої друкованої продукції. 
     2.1.9. Організація за участю вчених університету та  діаспори  
актуальних    наукових   досліджень   (підготовка   магістерських,  
кандидатських,  докторських дисертацій) з сучасної  українознавчої  
проблематики,   їх  публічний  захист,  підготовка  до  видання  і  
перевидання  фундаментальних   праць   з   національної   історії,  



культури,  літературознавства, педагогіки, залучення для цієї мети  
коштів міжнародних  фондів  та  центрів  співробітництва,  пожертв  
організацій та громадян. 
     2.1.10. Організація за  участю  вчених  України  і  зарубіжжя  
симпозіумів,  конференцій,  науково-практичних  семінарів з питань  
економічного,  політичного   і   культурного   розвитку   України,  
науково-технічних досягнень, проведення соціологічних досліджень з  
метою визначення сучасного стану функціонування української мови у  
місцях компактного проживання українців за кордоном.  
 
         2.2. У галузі духовно-культурного взаємообміну і  
                  туристсько-краєзнавчої роботи  
 
     2.2.1. Створення на основі сучасних  технологій  банку  даних  
про  українські  етнічні  групи  за  кордоном,  збір демографічних  
відомостей про них,  про їх роль і місце  у  соціально-економічних  
структурах  інших  держав,  поширення  інформації  про  діяльність  
Центру через систему Інтернет. 
     2.2.2. Розвиток  культурно-шефських  зв'язків з установами та  
об'єднаннями української діаспори,  організація в  Україні  та  за  
кордоном    спільних    культурно-мистецьких    фестивалів,   Днів  
української культури  та  мистецтва,  виставок  образотворчого  та  
декоративно-прикладного   мистецтва,   гастролей   професійних  та  
самодіяльних художніх колективів. 
     2.2.3. Участь у розробці програм співробітництва молодіжних і  
дитячих  організацій  України  та  діаспори,  проведення  спільних  
спортивно-табірних   свят,   фестивалів,  конкурсів,  взаємообміни  
делегаціями,     презентації,     прес-конференції     на     базі  
спортивно-оздоровчого   комплексу  університету  та  в  молодіжних  
таборах за кордоном. 
     2.2.4. Сприяння,   у   межах   своєї  компетенції,  разом  із  
зацікавленими  організаціями  поверненню  на  Україну  переміщених  
культурних   цінностей,   архівів  діячів  літератури  і  культури  
української діаспори,  налагодження видань відповідної  довідкової  
літератури. 
     2.2.5. Організація   періодичних    видань,    інформаційного  
бюлетеня Центру. 
     2.2.6. Співпраця  з  Національною  Академією  Наук   України,  
Академією   педагогічних  наук,  Інститутом  досліджень  діаспори,  
Музеєм української діаспори в Києві,  іншими науковими установами,  
закладами  освіти і культури,  які досліджують історію української  
діаспори.  
 
               3. Фінансово-господарська діяльність  
 
     3.1. Діяльність Центру  базується  на  засадах  бюджетного  і  
позабюджетного фінансування. 
     3.2. Майно Центру є державною власністю  і  закріплюється  за  
університетом   на   правах  оперативного  управління.  Центр,  як  



структурний підрозділ  університету,  володіє  та  користується  в  
установленому  порядку майном за його призначенням згідно з чинним  
законодавством. 
     3.3. Центр фінансується за рахунок державного бюджету в межах  
видатків,  передбачених Міністерству освіти на утримання установ і  
закладів   освіти.  Додатковим  джерелом  фінансування  діяльності  
Центру можуть бути добровільні пожертвування трудових  колективів,  
громадських організацій, окремих громадян, надходження від платних  
послуг,  інших видів соціально-економічної діяльності  Центру,  не  
заборонених чинним законодавством. 
     3.4. Плани  та  програми  діяльності  Центру   затверджуються  
ректором університету   за   погодженням  з  Міністерством  освіти  
України. 
     3.5. Порядок  використання  коштів Центру визначається чинним  
законодавством  та  постановою  Кабінету  Міністрів  України   від  
05.09.96 N  1074  (  1074-96-п  )  "Про затвердження Положення про  
державний вищий заклад освіти" (розділ "Планування і  фінансування  
діяльності вищих навчальних закладів освіти, майнові відносини"). 
     3.6. Центр має поточний бюджетний, валютний та інші рахунки у  
відділеннях Державного казначейства та установах банків. 
     3.7. Єдиний  кошторис  витрат  та   штатний   розпис   Центру  
затверджується  Міністерством  освіти  України за поданням ректора  
університету. 
     3.8. Реалізація    платних    послуг   Центром   здійснюється  
відповідно до постанов Кабінету  Міністрів  України  від  20.01.97  
N 38  (  38-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг,  які  
можуть  надаватися  державними  навчальними  закладами"   та   від  
05.06.97 N  534  (  534-97-п  ) "Про затвердження Переліку платних  
послуг,  які можуть  надаватися  закладами  культури  і  мистецтв,  
заснованими на державній та комунальній формі власності". 
     3.9. Звіт про результати  фінансово-господарської  діяльності  
Центр подає університетові та іншим державним органам,  визначеним  
чинним законодавством.  
 
                      4. Управління центром  
 
     4.1. Загальне  керівництво  Центром  і   контроль   за   його  
діяльністю здійснюється ректором університету. 
     4.2. Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор, який  
призначається  на  посаду  ректором  університету  згідно з чинним  
законодавством. 
     4.3. Структура   Центру   розробляється   його  директором  і  
затверджується   ректором    університету.    Працівники    Центру  
приймаються  на  роботу  ректором  університету  за погодженням із  
директором Центру відповідно до чинного законодавства. 
     4.4. Центр   організовує  свою  роботу  на  основі  поєднання  
принципів колегіальності і єдиноначальності. 
     4.5. Для   погодженого   вирішення  питань,  що  належать  до  
компетенції  Центру,  обговорення  найважливіших   напрямів   його  
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діяльності  при  Центрі  створюється  науково-координаційна рада у  
складі  голови,  його  заступника  та  відповідального  секретаря,  
провідних   вчених,   меценатів,   діячів   культури   і   освіти,  
представників  органів  державної  виконавчої  влади,  громадських  
організацій.   Склад  науково-координаційної  ради  затверджується  
ректором. 
     4.6. Обов'язки директора Центру: 
     за погодженням з ректором керує діяльністю Центру; 
     визначає за  погодженням  з ректором університету чисельність  
штату, розподіляє обов'язки між співробітниками; 
     видає розпорядження,  що є обов'язковими для всіх працівників  
Центру; 
     заохочує працівників та накладає дисциплінарні стягнення; 
     здійснює поточне управління Центром; 
     репрезентує інтереси    Центру    в    усіх    підприємствах,  
організаціях і установах; 
     організовує виконання виробничих завдань, програм, договірних  
та інших зобов'язань, що взяті Центром; 
     організовує матеріально-технічне    забезпечення   діяльності  
Центру, виконання робіт та надання послуг; 
     від імені    Центру    за    дорученням    ректора    укладає  
цивільно-правові угоди, контракти; 
     створює нормальні   і   сприятливі   умови  для  продуктивної  
діяльності працівників Центру; 
     звітує перед  керівництвом  університету  за результати своєї  
діяльності; 
     створює умови,  необхідні  для  творчого  обміну  думками  та  
дискусії працівників; 
     забезпечує керівництво  науковою  роботою  Центру,  виконання  
тематичних планів,  додержання вимог законодавства  та  виконавчої  
дисципліни; 
     затверджує за  погодженням  з  ректором  університету   плани  
наукових  досліджень  і  переліки  пріоритетів  згідно з науковими  
проектами Центру.  
 
              5. Реорганізація та ліквідація Центру  
 
     5.1. Реорганізація  Центру  і  його  ліквідація  здійснюється  
Кабінетом  Міністрів України за погодженням з Міністерством освіти  
України та ректором університету.  При ліквідації Центру все  його  
майно переходить у власність університету.  
 
 Надруковано: "Інформаційний збірник Міністерства освіти України",  
              N 7, квітень, 2000 р.  
 


