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1.Підстави створення лабораторії

1.1.Положення про лабораторію ландшафтної архітектури Уманського 

національного університету садівництва (надалі -  лабораторія) ухвалює Вчена 

рада університету та затверджується ректором Уманського НУС. 

Підконтрольна, підзвітна, і підпорядкована факультету лісового і садово- 

паркового господарства, як структурний підрозділ кафедри садово-паркового 

господарства.

1.2.Лабораторія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями обласної 

державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

рішеннями Вченої ради, ректора університету, Статутом університету та даним 

Положенням.

2. Основні завдання лабораторії

2.1 .Основними завданнями лабораторії є забезпечення виконання 

університетом функцій, визначених Статутом університету та виконання робіт, 

пов’язаних з науково-дослідною, педагогічною та проектною діяльністю.

З.Фінансування діяльності лабораторії

3.1.Лабораторія утримується за рахунок коштів, одержаних від юридичних, 

фізичних осіб за виконання робіт та надання послуг, вартість яких визначається 

на договірних засадах.



4. Основні напрямки діяльності лабораторії

4.1 .Відповідно до покладених завдань основними напрямками діяльності 

лабораторії є:

- проведення науково-дослідних робіт з актуальних питань соціально- 

економічного та містобудівного розвитку України;

- забезпечення підвищення якості підготовки спеціалістів університету;

- координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку архітектурно-ландшафтного середовища університету;

- розроблення проектних пропозицій з розміщення об’єктів будівництва, 

а також матеріалів до проектів рішень адміністрації університету щодо 

вирішення питань містобудівного розвитку УНУС;

- на замовлення суб’єктів містобудування розроблення проектної 

документації на будівництво, реконструкцію садово-паркових об’єктів, 

садибної забудови, благоустрою, озеленення та зовнішнє оздоблення 

території;

- рекламно-видавнича діяльність, пов’язана з інформуванням

громадськості університету про містобудівний розвиток територій, 

надання методично-консультативної допомоги студентам у підготовці 

курсових та дипломних робіт;

- сприяння проведенню виставок, наукових конференцій, круглих столів та 

впровадження в проектування і будівництво прогресивних планувальних 

і технічних рішень.

4.2.Лабораторія виконує інші види робіт та надає послуги, що забезпечують 

комплексність забудови та благоустрою територій з урахуванням сучасних 

містобудівельних вимог.

4.3.При здійсненні лабораторією робот та видів діяльності, що потребують 

ліцензії (сертифікату), такі роботи проводяться при наявності ліцензії 

(сертифікату), отриманої у встановленому законом порядку.

4.4. Основні завдання та організаційно-технічні заходи лабораторії 

визначаються та затверджуються ректором університету.



5. Організаційна структура лабораторії

5.1.Склад лабораторії визначає ректор університету в залежності від обсягів та 

направленості робіт.

5.2.Лабораторію очолює керівник, який призначається і звільняється з посади 

наказом ректора університету.

5.3.Для виконання окремих видів робіт та надання інших послуг, лабораторія 

може створювати тимчасові творчі колективи, залучати до роботи на договірних 

засадах необхідних спеціалістів.

5.4.Лабораторія у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

іншими підрозділами університету, а також підприємствами, установами та 

організаціями.

5.5.Контроль за якістю робіт і фінансово-господарською діяльністю лабораторії 

здійснює ректор університету, декан факультету лісового і садово-паркового 

господарства, завідувач кафедрою садово-паркового господарства.

З положенням ознайомлені:

завідувач кафедри 

садово-паркового господарства

Доцент Ю.І.Єгоров
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Штатний розпис

лабораторії ландшафтної архітектури Уманського національного університету

садівництва (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557)

№
п/п

Найменування
посад

Тарифні
розряди

Кількість 
штатних одиниць

Примітка

1 2 3 4 5

1. Завідувач
лабораторії

18 1 Додаток 19 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
26.09.2005 № 557

2. Головний
науковий

співробітник

17 1 Додаток 20 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
26.09.2005 №557

3. Головний
архітектор

проекту

17 1 Додаток 18 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
26.09.2005 №557

4. Науковий
співробітник

14 1 Додаток 20 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
26.09.2005 №557

5. Технік третьої 
категорії

8 1 Додаток 20 до наказу 
Міністерства освіти і 
науки України 
26.09.2005 №557


