органами державної влади та органами місцевого самоврядування регіону.
1.5. Лабораторія використовує за призначенням закріплене за нею наказом

ректора ВДПУ майно (приміщення, обладнання тощо), а також користується (на
безоплатній основі) бібліотеками, бібліотечними фондами і електронними
базами ВДПУ та подає у встановленому порядку необхідну звітність.
1.6. Місцем розташування Лабораторії є кафедра публічного управління та
адміністрування факультету права, публічного управління та адміністрування
ВДПУ.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ І НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ
2.1. Основними завданнями Лабораторії є науково-дослідна робота у сфері
публічного управління, здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з
актуальних економіко-правових проблем публічного управління, а також
теоретичного та практичного сприяння розв’язання проблем розвитку регіону в
умовах децентралізації, вдосконалення системи державного управління та
місцевого самоврядування.
2.2. Відповідно до покладених завдань основними напрямами діяльності
Лабораторії є:
1) проведення наукових досліджень і прикладних розробок з актуальних
економічних та правових проблем публічного управління;
2) підготовка, видання та сприяння впровадженню у навчальний процес з
підготовки фахівців спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування
підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та інших видань з
питань профілю діяльності Лабораторії;
3) здійснення

наукової,

науково-методичної,

проєктної роботи

з

економіко-правових проблем публічного управління;
4) надання консультативної допомоги щодо вирішення практичних
економічних та правових проблем у сфері державного управління та місцевого
самоврядування;
3) здійснення наукової, економічної та правової експертизи за договорами
з органами державної влади та місцевого самоврядування, закладами,

установами, підприємствами та організаціями, а також надання інших платних
послуг відповідно до законодавства;
4) організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих
столів, експертних зустрічей та інших заходів, у тому числі міжнародних;
5) участь у науково-педагогічній діяльності, підготовці кадрів вищої
кваліфікації,

проведення

стажування

наукових

і

науково-педагогічних

працівників;
6) забезпечення публікації результатів досліджень у фахових наукових
виданнях ВДПУ, НАПрН України, АЕНУ щодо практичного розв’язання
економіко-правових проблем публічного управління, ефективного розвитку
регіону,

вдосконалення

системи

державного

управління

та

місцевого

самоврядування.
3. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ

3.1.

Лабораторія

є

творчим

об’єднанням

співробітників

кафедри

публічного управління та адміністрування та суміжних кафедр факультету
права, публічного управління та адміністрування ВДПУ, які займаються
науково-дослідною діяльністю у сфері економічних та правових проблем
публічного управління. До наукової роботи у Лабораторії можуть залучатися
практичні працівники сфери публічного управління, науковці інших закладів
вищої освіти, наукові співробітники науково-дослідних установ, здобувачі вищої
освіти.
3.2. Організаційна структура і штатний розпис Лабораторії та зміни до них
затверджуються ректором ВДПУ.
3.3. У відносинах з іншими кафедрами, відділами, лабораторіями,
факультетами (інститутами) ВДПУ, закладами вищої освіти України й
зарубіжжя, науковими установами НАН України, НАПрН України, АЕН
України,

НАДС,

органами

державної

влади

та

органами

місцевого

самоврядування регіону Лабораторія діє в межах цього Положення та доручень

ректора ВДПУ.
3.3. Загальне керівництво Лабораторією здійснює завідувач кафедри
публічного управління та адміністрування факультету права, публічного
управління та адміністрування ВДПУ.
3.4. Керівник Лабораторії в межах наданих йому повноважень:
1) безпосередньо керує всією роботою й несе відповідальність за стан і
результати науково-дослідної діяльності лабораторії;
2) формує план науково-дослідної роботи, представляє його на
затвердження Вченої ради факультету права, публічного управління та
адміністрування, організовує й очолює роботу з його виконання;
3) підтримує ініціативи, інноваційну й експериментальну діяльність
науково-педагогічного колективу, керує авторськими роботами й організовує їх
упровадження в практику;
4)

піклується

про

створення

необхідної

науково-методичної

та

матеріально-технічної бази лабораторії, розпоряджається всіма матеріальними
ресурсами лабораторії в межах затверджених планів і кошторисів, а також
залучених ініціативних засобів;
5) аналізує кадровий потенціал, підбирає кадровий склад, розподіляє
обов'язки, види та форми діяльності співробітників лабораторії.
6) забезпечує дотримання вимог з охорони праці, законності і порядку,
контролює дотримання штатно-фінансової дисципліни;
7) бере участь у контролі використання коштів згідно із затвердженими
кошторисами;
8)

готує

документи,

необхідні

для

здійснення

розрахунків

за

зобов’язаннями Лабораторії згідно із затвердженими кошторисами;
9) в межах коштів, передбачених для фінансування Лабораторії, застосовує
заохочення за успіхи у роботі до працівників Лабораторії;
10) щорічно звітує про стан і результати діяльності Лабораторії перед
колективом наукових працівників Лабораторії, ректором ВДПУ;
11) виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

3.5. Керівник Лабораторії зобов’язаний:
1) забезпечити ефективну роботу Лабораторії та впровадження наукових
розробок, в тому числі за кошти загального та спеціального фондів державного
бюджету;
2) дотримання умов колективного договору та Правил внутрішнього
розпорядку ВДПУ;
3) захист відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом та
персональні дані працівників Лабораторії;
4) дотримання чинного законодавства і трудової дисципліни у діяльності
Лабораторії;
5) надання щорічних звітів ректору ВДПУ про стан і результати діяльності
Лабораторії, а також інформації для підготовки щорічного звіту з наукової
роботи факультету права, публічного управління та адміністрування ВДПУ;
6) брати участь у підготовці поточних звітів з фінансових питань діяльності
Лабораторії.
3.7. Працівники Лабораторії мають право:
1) об’єднуватися з іншими вченими в постійні або тимчасові наукові
колективи для проведення спільної наукової діяльності щодо практичного
розв’язання економіко-правових проблем публічного управління;
2) здійснювати науково-педагогічну діяльність, надавати консультативну
допомогу, а також бути експертами з питань економіко-правових проблем
публічного управління відповідно до законодавства України;
3) вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи
Лабораторії;
4) брати участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок,
кошторисів, договорів та інших документів, що стосуються діяльності
Лабораторії;
5) користуватися в установленому порядку матеріально-технічною базою
Лабораторії для виконання покладених на них завдань;
6) мати інші права відповідно до законодавства України, Статуту ВДПУ і

цього Положення.
4. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Фінансування Лабораторії здійснюється в межах наявних бюджетних
фінансових асигнувань, а також із залучення додаткових коштів.
4.2.

Залучення

додаткових

коштів

може

здійснюватися

на

муніципальному, регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях як
додаткові бюджетні засоби, виділені на наукову діяльність; коштів від платних
послуг; коштів спонсорів, громадських організацій, підприємств та інші
надходження, не заборонені чинним законодавством. Можливе фінансування за
програмно-цільовим принципом коштами одержаних грантів.
4.3. Невикористані кошти Лабораторії в кінці кожного року вилученню не
підлягають і можуть бути використані в наступні роки для розвитку Лабораторії.
4.4. Майно Лабораторії складають матеріальні цінності та фінансові
ресурси, які закріплюються за Лабораторією рішенням ректора ВДПУ, а також
кошти та матеріальні цінності, одержані Лабораторією в результаті своєї
діяльності.
4.5. Лабораторія користується закріпленим за нею майном в межах,
визначених законодавством і статутом ВДПУ, та згідно з метою і завданнями
своєї діяльності. Лабораторія не має права відчужувати або передавати іншим
чином майно, закріплене за нею рішенням ректора ВДПУ.
4.6. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Лабораторії
здійснює ВДПУ.
4.7. Рух та облік матеріальних цінностей, використання матеріальних
ресурсів та звітності Лабораторії здійснюється відповідно до законодавства та у
загальному порядку, прийнятому в ВДПУ.

