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1. Загальні положення
Науковий центр прикладних екологічних досліджень (далі за текстом –
Центр) створюється та діє на підставі загальнодержавної та внутрішньо
університетської нормативної бази.
Центр строюється при кафедрі прикладної екології.
Повна назва українською мовою: Науковий центр прикладних
екологічних досліджень Сумського державного університету
2. Мета Центру
Метою створення Центру є забезпечення ефективної прикладної науководослідницької роботи викладачів, докторантів, аспірантів і студентів
СумДУ у галузі екології, природокористування, екологічної безпеки та
охорони навколишнього природного середовища.
Центр створено для здійснення науково-дослідницької, дослідноконструкторської, проектної діяльності, надання науково-методичних та
інформаційних послуг у сфері екології, природокористування, екологічної
безпеки та охорони навколишнього природного середовища.
3. Напрями наукової діяльності Центру
Дослідження, розробка, впровадження і реалізація технологій, методик,
проектів в сфері екології, охорони навколишнього природного
середовища і раціонального використання природних ресурсів, зокрема:
− у сфері поводження з відходами – розробка і впровадження методів та
технологій збору, перевезення, переробки і вилучення відходів;
− y сфері водного господарства, водопостачання і водовідведення –
розробка і впровадження методів, технологій, устаткування і обладнання;
розробка, модифікація, виготовлення, випробування, впровадження та
реалізація установок і обладнання з водоочищення і водопідготовки,
очищення і знезараження стічних вод;
− у сфері охорони атмосферного повітря – розробка і впровадження
методів, технологій, устаткування та обладнання з очищення газів і
повітря.
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Розробка науково-технічної i проектної документації.
Розробка і впровадження геоінформаційних систем, інформаційних
технологій в сфері екології, охорони навколишнього природного
середовища і раціонального використання природних ресурсів.
Виконання інжинірингових та інших інженерно-технічних робіт.
Сприяння у проведені досліджень викладачами, докторантами,
аcпiрантами і студентами СумДУ.
Організація і проведення наукових конференцій, семінарів тощо.
Проведення наукових досліджень пов’язаних iз спостереженням за станом
навколишнього природного середовища.
Виконання науково-технічних робіт з оцінки впливу на навколишнє
природне середовище.
Виконання
науково-технічних
робіт
з
розробки
цільових
природоохоронних програм і заходів на регіональному і місцевому рівнях.
Виконання науково-технічних робіт з інвентаризації і паспортизації
промислових відходів, розробки паспортів місць видалення відходів i
складання реєстрових карт.
Виконання науково-технічних робіт з інвентаризації викидів
забруднюючих речовин та розробка документів у яких обґрунтовуються
обсяги викидів забруднюючих речовин.
Виконання науково-технічних робіт з розрахунку індивідуальних норм
водокористування,
проектів
гранично
допустимих
скидів
забруднювальних речовин із стічними водами до водних об’єктів.
Розроблення проектів оголошення об’єктів природно-заповідного фонду;
проектів організації території об’єктів природно-заповідного фонду та
проектів утримання і розвитку об’єктів природно-заповідного фонду.
Надання платних науково-технічних послуг у відповідності до
законодавства.
Виконання інших робіт, що відповідають цілям діяльності Центру.
4. Організаційна структура та джерела фінансування
Центр формується при кафедрі прикладної екології.
Роботу Центру очолює керівник, що призначається наказом ректора.
В структурі Центра можуть утворюватися окремі лабораторії, сектори,
дослідницькі чи проекті групи, відповідно до основних напрямків
діяльності Центру.
Фінансування діяльності Центру здійснюється в межах:
− коштів, що отримані Центром за господарськими договорами;
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− грантів різного рівня, спонсорської допомоги та інших цільових
коштів, що отримані Центром для розвитку основних напрямків
діяльності.
Роботи виконуються Центром силами:
− штатних наукових співробітників СумДУ;
− викладачів, докторантів, аспірантів і студентів СумДУ на умовах
сумісництва за трудовими договорами;
− cпiвробітників інших організацій на умовах сумісництва за трудовими
договорами;
− фізичні особи за договорами підряду;
− сторонніх організацій на основі господарських договорів субпідряду.
Керівник Центру планує діяльність Центру та забезпечує організацію і
виконання науково-дослідницької і науково-технічної роботи за
господарськими договорами, замовленнями бюджетного фінансування,
грантами різного рівня тощо.
Керівник центру несе відповідальність за своєчасне та належне виконання
робіт, раціональне та цільове використання отриманих коштів,
дотримання адміністративної і фінансової дисципліни, вимог з організації
і охорони праці.
Умови надання платних послуг, порядок визначення їх вартості, облік та
використання отриманих коштів визначається Наказом Міносвіти: науки
України, Мінфіну України, Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 01.12.03р. № 798/657/351.
5. Керівництво Центром
Керівник Центру призначається наказом ректора Сумського державного
університету, у своїй діяльності підпорядковується завідувачу кафедри
прикладної екології та функціонально – начальнику НДЧ.
Керівник Центру здійснює керівництво Центром керуючись даним
Положенням, згідно до вимог посадової інструкції, а також інших діючих
Положень та інструкцій, що регламентують його діяльність.
Бухгалтерський облік і фінансові операції при здійсненні діяльності
Центром, забезпечуються відповідними структурними підрозділами
Сумського державного університету.
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