ПОЛОЖЕННЯ ПРО НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР CУДОВИХ
ЕКСПЕРТИЗ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ПРАВА
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Незалежний центр судових експертиз (Далі – НЦСЕ НУВГП) є структурним
підрозділом Національного університету водного господарства та природокористування
(надалі – Університет) у складі Навчально-наукового інституту права.
1.2. Положення про НЦСЕ НУВГП – це організаційний документ, в якому передбачено
його завдання, функції, права та обов’язки, організація роботи та взаємовідносини з
іншими організаціями.
1.3. Метою діяльності НЦСЕ НУВГП є надання платних послуг шляхом виконання
експертних досліджень, в тому числі і судових експертиз, Закону України «Про судову
експертизу» від 25.02.1994 № 4038-XII.
1.4. Керівництво НЦСЕ НУВГП здійснює директор, який приймається на посаду та
звільняється з посади наказом ректора НУВГП за погодженням з директором ННІП.
1.5. НЦСЕ НУВГП здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Указів
Президента України та Постанов Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства України, Законом України «Про судову експертизу», нормативноправовими актами МОН України, Статутом університету та даним Положенням.
1.6. НЦСЕ НУВГП не є юридичною особою.
1.7. Центр має печатку, штамп та субрахунок.
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НЦСЕ НУВГП
Основними завданнями НЦСЕ НУВГП є:
2.1. Виховання студентів, пов'язаного з формуванням розуміння соціально-орієнтованого
змісту юридичної професії та усвідомлення ними правозахисної ролі правника у
сучасному суспільстві.
2.2. Підвищення рівня практичних знань, умінь та навичок студентів університету,
шляхом залучення до виконання експертних досліджень.
2.3. Розширення співробітництва університету із судовими та правоохоронними
органами, органами державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами
та організаціями.
2.4. Впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентівправників у сфері юридичних послуг.
2.5 Надання платних послуг, в тому числі проведення експертних судових досліджень.
2.6. Здійснення експертної діяльності із залученням професорсько-викладацького
персоналу Національного університету водного господарства та природокористування
на договірних засадах.
2.7. Проведення інших експертних досліджень дозволених діючим законодавством.
2.8. Здійснення наукової та науково-технічної діяльності.

2.9. Взаємодія з вітчизняними та іноземними підприємствами, установами і організаціями
з метою обміну досвідом роботи з питань, що належать до його компетенції.
2.10. Організація і участь у проведенні семінарів, круглих столів, форумів, інших науковопрактичних заходів.
2.11. Надання громадянам безоплатних та платних консультацій з питань експертних
досліджень.
2.12. Отримання від підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності
безоплатну інформацію, необхідну для проведення судових експертиз, а також за їх
згодою натурних зразків або каталогів продукції, технічну документацію та іншу
інформацію, необхідну для створення методичної та нормативної бази судової
експертизи.
2.13. Користування відповідними інформаційними базами даних державних органів,
системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними
засобами.
2.14. Забезпечення можливості навчання студентів фахівцями-практиками судових і
правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з
питань їх діяльності.
2.15. Інші види робіт та послуг, які не заборонені чинним законодавство та Статутом
Університету.
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЦСЕ НУВГП
3.1. Керівництво НЦСЕ НУВГП здійснює директор, який призначається на посаду
ректором університету за погодженням з директором навчально-наукового інституту
права у відповідності до Закону України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038XII.
3.2. Співробітниками НЦСЕ НУВГП, які беруть участь у діяльності центру на постійній
основі, є директор, бухгалтер та діловод.
3.3 Структура НЦСЕ НУВГП:



навчально-наукова криміналістична лабораторія;
експертно-дослідницька група.

3.4. Для проведення судових експертиз на договірних засадах залучаються фахівці
університету із відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, мають свідоцтво на право
самостійного проведення експертиз та включені до єдиного реєстру атестованих судових
експертів Міністерства юстиції України.
3.5. Перелік видів судових експертиз, які проводяться в НЦСЕ НУВГП:











Безпеки життєдіяльності(10.5);
Будівельно-технічна(10.6);
Земельно-технічна(10.7);
Оціночно-будівельна(10.10);
Оціночно-земельна(10.14);
Судово-економічна(11);
Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності(11.1);
Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій(11.2);
Дослідження документів фінансово-кредитних операцій(11.3);
Та інші види судових експертиз, які не заборонені чинним законодавством.

4. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЦСЕ НУВГП
4.1. Університет надає НЦСЕ НУВГП приміщення, умови якого дозволяють розташувати
засоби та матеріальні ресурси, необхідні для виконання договірних робіт та організації
навчального процесу.
4.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності НЦСЕ НУВГП
університетом надаються технічні засоби, які дозволяють працювати з правовими
базами даних, мережею Інтернет, засоби телефонного зв'язку, меблі, канцелярське
приладдя тощо.
4.3. Фінансування НЦСЕ НУВГП здійснюється за рахунок власних коштів та коштів
Університету, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків
громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
4.4. Кошти НЦСЕ НУВГП акумулюються на окремому субрахунку. Розподіл одержаних
коштів за виконання судових експертиз здійснюється у відповідності до додатку 4.
Поточні та інші витрати проводяться тільки з дозволу ректора університету за
погодження директора Навчально-наукового інституту права за поданням директора
НЦСЕ НУВГП.
4.5. НЦСЕ НУВГП має право використовувати кошти згідно кошторису для проведення
наукових розробок, розвитку своєї матеріальної бази, створення інформаційнодовідкових фондів, придбання наукової і спеціальної літератури, оплату праці згідно
чинного законодавства та локальних нормативно-правових актів університету, підготовки
спеціалістів в якості судових експертів, виплати винагороди за активну участь в
організації роботи та на інші витрати, не заборонені законодавством України.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Зміни й доповнення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством
України та локальними нормативно-правовими актами.

