
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ  

ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНОЇ  

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

(НОВА РЕДАКЦІЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 

 



 

2 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     1.1. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (далі – Інститут) заснований 

на державній власності та належить до сфери управління Міністерства 

соціальної політики України (далі – Уповноважений орган управління).  

Національна академія наук України здійснює науково-методичне 

керівництво і методологічний супровід науково-організаційної діяльності 

Інституту. 

Інститут утворено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України                

від 04.03.1997 № 202 „Про удосконалення мережі науково-дослідних установ 

Міністерства праці”. 

Інститут є правонаступником Науково-дослідного інституту праці і 

зайнятості населення Міністерства праці і соціальної політики України і 

Національної академії наук України та Центру перспективних соціальних 

досліджень Міністерства соціальної політики України та Національної академії 

наук України. 

1.2. Найменування Інституту: 

- українською мовою: 

повне – НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРАЦІ І ЗАЙНЯТОСТІ 

НАСЕЛЕННЯ МІНІСТЕРСТВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ І 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ; 

скорочене – НДІ ПЗН МІНСОЦПОЛІТИКИ ТА НАН УКРАЇНИ; 

- англійською мовою: 

повне – RESEARCH INSTITUTE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT OF 

MINISTRY OF SOCIAL POLICY OF UKRAINE AND THE NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE; 

скорочене – RESEARCH INSTITUTE OF MINISTRY OF SOCIAL POLICY 

AND TDM NAS; 

1.3. Місцезнаходження: вул. І. Франка, 15-Б, м. Київ, Україна, 01030. 

1.4. Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ): 02973184. 

ІІ. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1. Метою діяльності Інституту є наукове забезпечення формування та 

реалізація державної політики у сфері праці та соціальної політики, зайнятості 

населення, заробітної плати, соціального захисту та рівня життя населення. 

 

2.2. Предметом діяльності Інституту є проведення наукових досліджень 

щодо: 

- доходів населення, соціальних стандартів та оплати праці; 

- ринку праці, зайнятості населення та трудової міграції, професійного 

навчання;  

- соціального страхування та пенсійного забезпечення; 

- визначення стратегічних напрямів соціальної політики; 

- моніторингу соціально-економічних процесів в Україні; 
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- прогнозування соціальних показників; 

- забезпечення соціальної підтримки населення, у тому числі окремих 

соціальних груп; 

- надання соціальних послуг; 

- проведення експертизи проектів законів, інших нормативно-правових 

актів з питань праці та соціальної політики; 

- підготовки пропозицій за результатами аналізу зарубіжного досвіду з 

питань праці та соціальної політики; 

- удосконалення вітчизняної професійно-кваліфікаційної системи 

відповідно до міжнародних і європейських аналогів і стандартів; 

- пропаганда наукових знань за результатами досліджень; 

- інші види діяльності, що не суперечать законодавству України. 

2.3. З метою забезпечення виконання завдань Інститут: 

- готує науково-дослідні та науково-технічні (експериментальні) 

розробки на замовлення Уповноваженого органу управління відповідно до 

затвердженого тематичного плану, проводить апробацію науково-дослідних 

розробок, надає пропозиції щодо впровадження наукових розробок; 

- співпрацює в установленому порядку із зарубіжними науковими 

установами, ВНЗ та іншими організаціями з метою вивчення й узагальнення 

досягнень світової науки за профілем Інституту, розробляє пропозиції щодо їх 

використання в Україні;  

- бере участь у розробці та виконанні міжнародних програм і проектів; 

- розробляє прогнози з питань соціального розвитку, що входять у 

компетенцію Інституту, здійснює експертизу нормативно-правових актів з 

питань праці та соціальної політики; 

 - бере участь у проведенні конкурсів на виконання науково-дослідних 

робіт і забезпечує на високому науковому рівні виконання відповідних 

досліджень; 

- організовує наукові конференції, наради і симпозіуми, зокрема 

міжнародні, з проблем, що розробляються Інститутом; 

- проводить інформаційну і видавничу діяльність, засновує наукові 

видання, готує до друку в різних видавництвах рукописи праць і тематичні 

збірники, препринти доповідей та інші роботи, надає інформаційні та юридичні 

послуги відповідно до законодавства, поширює результати своїх наукових 

досліджень через засоби масової інформації; 

- проводить підготовку наукових кадрів і підвищення кваліфікації кадрів 

у встановленому законодавством порядку. 

2.4. Види діяльності, передбачені пунктом 2.2 цього Статуту, що 

потребують ліцензування, патентування, сертифікації, здійснюються за умови 

одержання відповідного дозволу, ліцензії, патенту чи сертифіката. Після 

отримання зазначених документів Інститут повинен повідомити про це 

Уповноважений орган управління. 
 

III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС 
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3.1. Інститут є юридичною особою. Прав і обов’язків юридичної особи 

Інститут набуває з дня його державної реєстрації.  

3.2. Інститут є державною науково-дослідною неприбутковою 

установою, що фінансується за рахунок бюджетних асигнувань на виконання 

науково-дослідних робіт, а також за рахунок власних надходжень за надані 

послуги.  

3.3. Інститут є бюджетною установою. 

3.4. У своїй діяльності Інститут керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 

актами Уповноваженого органу управління, нормативними та науково-

методичними рекомендаціями Президії НАН України, а також цим Статутом.  

3.5. Зміни до Статуту Інституту вносяться за рішеннями Уповноваженого 

органу управління, за погодженням з Національною академією наук України, і 

підлягають реєстрації в порядку, передбаченому законодавством. 

3.6. Інститут не може бути засновником іншої юридичної особи. 

3.7. Інститут є юридичною особою, має самостійний баланс, обігові 

кошти, рахунки в органах Державної казначейської служби України, має круглу 

печатку, кутовий та інші штампи, бланки зі своїм найменуванням та інші 

реквізити. 

3.8. Інститут відповідає за своїми зобов’язаннями лише коштами, що 

перебувають у його розпорядженні.  

Інститут не відповідає за зобов’язаннями держави та Уповноваженого 

органу управління. 

3.9. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється Інститутом відповідно 

до законодавства. 

3.10. Інститут має право укладати угоди, набувати майнових і особистих 

немайнових прав, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем і 

третьою особою в судах загальної юрисдикції, третейських судах, 

міжнародному комерційному арбітражі, а також у закордонних юрисдикційних 

органах. 

3.11. Інститут має право, в установленому законодавством порядку, за 

погодженням з Уповноваженим органом управління об’єднувати на 

добровільних засадах свою діяльність з іншими юридичними особами, бути 

членом об’єднань юридичних осіб (спілок, асоціацій, корпорацій, консорціумів, 

концернів тощо), виходити зі складу таких об’єднань. 

ІV. МАЙНО 

4.1. Майно Інституту становлять основні фонди, оборотні кошти, а також 

інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Інституту. 

4.2. Майно Інституту є державною власністю і закріплюється за ним на 

праві оперативного управління.  

4.3. Джерелами формування майна Інституту є: 

- майно, передане власником і уповноваженими ним юридичними 

особами, іншими суб’єктами господарювання відповідно до законодавства; 

- цільові кошти, виділені з державного бюджету; 

- дотації з бюджетів різних рівнів; 
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- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян; 

- майно і кошти, що надійшли згідно з програмами міжнародного 

співробітництва; 

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

4.4. Майно Інституту не підлягає вилученню, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

4.5. Інститут в установленому законодавством порядку забезпечує 

оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які 

підлягають державній реєстрації. 

4.6. Інститут не має права відчужувати закріплене за ним майно, що 

належить до основних фондів, або іншим способом розпоряджатися ним без 

попередньої згоди Уповноваженого органу управління. 

4.7. Інститут має право здавати в оренду майно відповідно до 

законодавства і у порядку, визначеному Уповноваженим органом управління. 

4.8. Списання з балансу майнових об’єктів, що належать до основних 

фондів, проводиться Інститутом в порядку, встановленому законодавством. 

4.9. Інститут користується земельними ділянками та іншими природними 

ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та згідно із законодавством. 

4.10. Збитки, завдані Інституту в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами, іншими суб’єктами господарювання, 

відшкодовуються Інституту добровільно або за рішеннями судів загальної 

юрисдикції, третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів, а також 

інших закордонних юрисдикційних органів. 

V. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Фінансування Інституту здійснюється за рахунок коштів Державного 

бюджету України, згідно із затвердженим Уповноваженим органом управління  

кошторисом видатків, а також інших джерел надходжень не заборонених 

законодавством. 

5.2. Бюджетне фінансування Інституту має дві складові: 

- загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування 

науково-дослідних робіт на замовлення Уповноваженого органу управління, 

цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних 

розробок; 

- спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання 

наукових договірних робіт, за проведення економічної, в тому числі 

зовнішньоекономічної діяльності, за профілем Інституту. 

5.3. Додатковими джерелами надходжень є: 

- доходи від надання в оренду окремого індивідуально визначеного 

майна; 

- добровільні грошові внески, матеріальні цінності, одержані від 

підприємств, установ, організацій, окремих громадян; 

- інші кошти. 

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

6.1. Інститут має право самостійно:  
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- організовувати свою діяльність згідно з вимогами законодавства і цього 

Статуту; 

- укладати від власного імені правочини, зокрема, про наукове 

співробітництво Інституту з іншими установами та організаціями, в тому числі 

закордонними і міжнародними, набувати майнових і особистих немайнових 

прав; 

- здійснювати згідно із законодавством зовнішньоекономічну діяльність 

за всіма напрямами роботи Інституту; 

- залучати в установленому порядку до співпраці вітчизняні та іноземні 

підприємства, установи, організації та фізичних осіб; 

- одержувати від Уповноваженого органу управління в установленому 

порядку інформацію, пов’язану з інтересами Інституту; 

- інші, передбачені законодавством, права. 

6.2. Інститут зобов’язаний: 

- забезпечувати якісне виконання науково-дослідних та науково-

технічних (експериментальних) розробок, інших завдань Уповноваженого 

органу управління; 

- забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових 

платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно із 

законодавством; 

- належним чином виконувати, укладені, відповідно до цього Статуту, 

договори (угоди, контракти); 

- додержуватись фінансової дисципліни; 

- подавати в установленому порядку проект кошторису видатків (з 

необхідними розрахунками і обґрунтуваннями) на розгляд і затвердження 

Уповноваженому органу управління; 

- забезпечувати цільове використання закріпленого за Інститутом майна і 

виділених бюджетних коштів; 

- проводити будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний 

ремонт основних фондів; 

- створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, 

правил і норм охорони праці, техніки безпеки та соціального страхування; 

- проводити заходи з удосконалення організації роботи Інституту; 

- виконувати норми й вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 

використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної 

безпеки; 

- своєчасно і у повному обсязі надавати Уповноваженому органу 

управління інформацію щодо діяльності Інституту. 

 

VII. УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТОМ 
 

7.1. Управління Інститутом здійснюється відповідно до цього Статуту на 

основі поєднання прав власника в особі Уповноваженого органу управління 

щодо оперативного управління своїм майном та участі трудового колективу в 
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управлінні, поєднання єдиноначальності та колегіальності в обговоренні та 

вирішення питань його науково-дослідної та господарської діяльності. 

7.2. Уповноважений орган управління: 

- відповідно до статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» призначає на посаду і звільняє з посади директора Інституту, 

укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням вимог 

укладеного контракту; 

- затверджує, за погодженням з НАН України, статуту Інституту та зміни 

до нього, здійснює контроль за його дотриманням; 

- затверджує структуру Інституту; 

- затверджує кошторис Інституту; 

- затверджує штатний розпис Інституту; 

- здійснює контроль за ефективністю використання, збереження та обліку 

закріпленого за Інститутом майна; 

- здійснює фінансовий контроль за діяльністю Інституту; 

- забезпечує проведення аудиторських перевірок Інституту; 

- у разі зміни директора Інституту має право ініціювати проведення 

ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту в порядку, передбаченому 

законодавством; 

- дає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання  майна, яке 

обліковується на балансі Інституту;  

- виконує інші передбачені законодавством функції з управління 

Інститутом. 

7.3. Керівництво поточною (оперативною) діяльністю Інституту здійснює 

його директор. 

Контракт з обраним відповідно до статті 9 Закону України «Про наукову 

і науково-технічну діяльність» директором Інституту укладається 

Уповноваженим органом управління в установленому порядку протягом 

одного місяця з дня його обрання на строк до 5 років. 

Права, обов’язки та відповідальність директора, умови його 

матеріального забезпечення, призначення на посаду та звільнення з посади, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності та інші умови найму 

визначаються контрактом, який укладається між Уповноваженим органом 

управління та директором Інституту. 

7.4. Директор Інституту: 

- під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків діє в інтересах 

Інституту; 

- виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління 

контракту; 

- організовує роботу структурних підрозділів Інституту; 

- без доручення діє від імені Інституту, представляє його інтереси в 

органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших 

організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, суб’єктами 

зовнішньоекономічної діяльності; 
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- розпоряджається коштами та майном Інституту відповідно до 

законодавства та цього Статуту; 

- підтверджує першим підписом всі документи грошового, матеріально  

майнового, розрахункового і кредитного характеру; 

- забезпечує ефективне використання та збереження майна, яке 

обліковується на балансі Інституту; 

- розробляє структуру, штатний розпис і кошторис Інституту та подає їх 

на затвердження Уповноваженому органу управління; 

- укладає договори, видає довіреності; 

- затверджує документи, що регламентують внутрішній розпорядок і 

фінансово-господарську діяльність Інституту;  

- призначає та звільняє заступників директора, головного бухгалтера за 

погодженням з Уповноваженим органом управління, призначає та звільняє 

інших працівників Інституту; 

- у межах компетенції видає накази та інші акти, обов’язкові для 

виконання всіма структурними підрозділами та працівниками Інституту; 

- подає в установленому порядку Уповноваженому органу управління 

фінансову звітність Інституту, а НАН України – звіти про науково-дослідну 

діяльність; 

- щоквартально подає Уповноваженому органу управління звіт про 

результати виконання показників, передбачених контрактом, за встановленою 

формою; 

- забезпечує виконання доручень Уповноваженого органу управління; 

- укладає колективний договір з органом, уповноваженим від трудового 

колективу на укладення такого договору; 

- забезпечує ефективне використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів при здійсненні діяльності Інституту; 

- застосовує заохочувальні заходи та дисциплінарні стягнення до 

працівників Інституту; 

- контролює складання і реалізацію планів спеціалізації та підвищення 

кваліфікації працівників Інституту, проведення з ними занять з питань 

службової та професійної підготовки; 

- вирішує питання соціально-економічного розвитку Інституту; 

- організовує в установленому порядку інвентаризацію основних засобів, 

товарно-матеріальних цінностей тощо; 

- планує капітальний і поточний ремонт будівель і споруд Інституту, 

благоустрій території в межах виділених на це асигнувань, організовує 

виконання цих робіт; 

- організовує роботи з технічного переоснащення Інституту під час 

реалізації інноваційних та інвестиційних проектів, спрямованих на 

впровадження у нових технологій; 

- забезпечує належну роботу автотранспорту, який обліковується на 

балансі Інституту;    

- організовує економне використання паливно-енергетичних ресурсів;    
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- проводить моніторинг внутрішнього та зовнішнього ринку й освоєння 

нових ринків послуг, які надаються Інститутом; 

- визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (дати 

початку й завершення, поділ на частини тощо) за погодженням із 

Уповноваженим органом управління; 

- забезпечує виконання норм охорони праці, протипожежної та 

техногенної безпеки; 

- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції законодавством, 

Уповноваженим органом управління, цим Статутом та укладеним із ним 

контрактом. 

7.5. Директор Інституту відповідає за: 

- виконання покладених на Інститут завдань; 

- стан і результати фінансово-господарської діяльності Інституту; 

- виконання показників ефективної діяльності Інституту; 

- ефективне використання державного майна Інституту; 

- ефективне і раціональне використання бюджетних коштів; 

- якісне та своєчасне надання Інституту послуг відповідно до мети та 

предмету діяльності Інституту; 

- належне виконання колективного договору. 

7.6. Уповноважений орган управління має право вимагати від директора 

Інституту достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання 

чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління Інститутом і 

розпоряджання його майном або невиконання наказів і доручень 

Уповноваженого органу управління, якщо вони не суперечать законодавству. 

7.7. ВЧЕНА РАДА ІНСТИТУТУ. 

Колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-

технічною діяльністю Інституту є Вчена рада Інституту. 

Кількісний склад членів Вченої ради Інституту становить 15 осіб. Не 

менш як три чверті складу Вченої ради обирається таємним голосуванням 

колективу наукових працівників, а решта її членів призначається наказом 

директора Інституту. 

Директор, його заступники і вчений секретар Інституту є членами Вченої 

ради Інституту за посадою. 

З метою представництва інтересів трудового колективу до складу Вченої 

ради може входити голова профспілкового комітету Інституту (за згодою). 

7.8. Вчена рада Інституту: 

- визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; 

- здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів 

науково-дослідних робіт;  

- розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень; 

- затверджує теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових 

керівників (консультантів);  

- затверджує результати атестації наукових працівників;  

- обирає за конкурсом на вакантні посади наукових працівників;  
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- розглядає питання про присвоєння вчених звань у межах своєї 

компетенції;  

- вирішує інші питання діяльності Інституту, що визначені цим Статутом; 

7.9. Вчена рада Інституту має право ухвалювати рішення, якщо на 

засіданні присутні не менше половини її кількісного складу, крім випадків 

розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття нагород та інших 

питань, де обов’язковою є присутність двох третіх складу Вченої ради 

Інституту. Рішення Вченої ради Інституту вважаються ухваленими, якщо за 

них голосувало понад 50% присутніх членів ради.  Рішення приймаються 

відкритим або таємним (за визначенням Вченої ради Інституту) голосуванням.  

7.10. При Інституті може створюватися спеціалізована Вчена рада 

Інституту для захисту дисертацій за відповідною спеціальністю у порядку, 

передбаченому законодавством України. 

7.11. Заступники директора і головний бухгалтер Інституту здійснюють 

свої функції згідно із посадовими інструкціями і відповідають за стан і 

результати роботи Інституту відповідно до розподілу обов’язків. 

7.12. Основними науково-дослідними підрозділами Інституту є відділи, 

сектори, лабораторії, курси, які діють на основі затвердженого директором 

положення про них. У разі потреби Інститут може створювати тимчасові творчі 

колективи, в тому числі на договірній (контрактній) основі, для вирішення 

конкретних завдань і виконання термінових доручень Уповноваженого органу 

управління. 

7.13. Аудит фінансової діяльності Інституту здійснюється згідно із 

законодавством. 

VIIІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ 

8.1. Трудовий колектив Інституту становлять усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника з Інститутом. 

8.2. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні 

Інститутом установлюються цим Статутом відповідно до вимог законодавства 

та реалізуються загальними зборами через їхні виборчі органи. Для 

представлення інтересів трудового колективу на загальних зборах трудовий 

колектив може обирати органи колективного самоврядування, до складу яких 

не може входити директор Інституту.  

8.3. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним 

голосуванням на 2–3 роки не менше як двома третинами голосів. Члени 

виборного органу не можуть бути звільнені з роботи або переведені на інші 

посади з ініціативи адміністрації Інституту без згоди відповідного виборного 

органу цього колективу, крім випадків, передбачених законодавством. 

8.4. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності 

Інституту, розробляються і приймаються його органами управління за участю 

трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у 

колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання 

охорони праці. 
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8.5. Право укладення колективного договору від імені власника надається 

директору Інституту, а від імені трудового колективу – голові відповідного 

виборного органу трудового колективу. 

8.6. Трудовий колектив Інституту: 

- розглядає проект колективного договору з урахуванням Генеральної та 

Галузевої угод і приймає рішення щодо ухвалення або відхилення цього 

проекту;  

- вирішує інші питання, що стосуються самоврядування трудового 

колективу, віднесені законодавством до його компетенції. 

8.7. Працівник, з яким укладено трудовий договір (контракт), підлягає 

обов’язковому соціальному страхуванню. Інститут вносить внески у відповідні 

фонди в розмірах та порядку, визначених законодавством. 

8.8. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

життя та здоров’я, гарантії добровільного медичного страхування членів 

трудового колективу та їхніх сімей вирішуються трудовим колективом за 

участю керівника  відповідно до колективного договору та законодавства. 
 

ІX. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ 
 

9.1. Облік і звітність Інституту здійснюються відповідно до 

законодавства. 

9.2. Директор Інституту та головний бухгалтер є відповідальними за 

додержанням фінансового і бюджетного законодавства, порядку ведення і 

достовірності обліку та звітності. 

ХІ. ЛІКВІДАЦІЯ  ТА  РЕОРГАНІЗАЦІЯ 

10.1. Інститут припиняється в результаті реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Припинення Інституту здійснюється відповідно до законодавства за 

рішенням Уповноваженого органу управління.  

10.2. При реорганізації  та ліквідації Інституту працівникам, яких 

звільняють, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до 

законодавства. 

10.3. У разі реорганізації Інституту майно, яке обліковується в його 

балансі, його права та обов’язки переходять до правонаступників. 

10.4. Інститут є таким, що припинився з дня внесення до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань запису про його припинення. 
 


