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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Музей історії Тернопільського національного економічного 

університету (далі музей) -  внутрішньоструктурний підрозділ 

Тернопільського національного економічного університету (далі 

університет), створений за наказом ректора університету за №475 від 

10.11.2008 року, з метою залучення студентської молоді (далі - молодь) до 

вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, 

формування освіченої розвиненої особистості, через ознайомлення з 

основними подіями та визначними діячами в історії університету.

1.2. Музей проводить свою діяльність в рамках діяльності університету.

1.3. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України та чинним 

законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства культури України з питань діяльності музеїв, 

Законом України "Про музеї та музейну справу", а також статутом ТНЕУ, 

наказами і розпорядженнями ректора та даним Положенням.

1.4. Адреса: м. Тернопіль, вул. Львівська 11, індекс 46009.

II. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

2.1. Завданням музею є:

- залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької та 

природоохоронної роботи;

- формування в молоді соціально-громадського досвіду на прикладах 

минулого України, а саме історії Тернопільського національного економічного 

університету на всіх етапах його існування;

- надання допомоги професорсько-викладацькому колективу університету в 

упровадженні активних форм роботи з молоддю;

- залучення молоді до формування, збереження та раціонального 

використання Музейного фонду У країни;

- вивчення, охорона і пропаганда пам'яток історії університету як складової 

частини минулого краю;



- проведення культурно-освітньої роботи серед молоді університету та міста. 

2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу для поповнення фондів 

музею; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; 

створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; організовує та бере 

участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

III. КЕРІВНИЦТВО

3.1. Керівництво діяльністю музею покладається на директора, який 

призначається на посаду та звільняється з неї наказом ректора університету.

3.2. Директор музею виконує покладені на нього обов’язки за контрактом, 

укладеним з ректором університету, у якому обумовленні його 

повноваження, права, обов’язки, відповідальність, критерії оцінки та розмір 

оплати праці.

3.3. Права та обов’язки директора музею викладено в його посадовій 

інструкції.

IV. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ

ПІДРОЗДІЛАМИ

4.1. Музей підпорядковується ректору університету.

4.2. Музей взаємодіє з факультетами, навчально-науковими інститутами та 

коледжами університету з питань організації виховної, краєзнавчої та науково- 

дослідницької роботи з молоддю, а також з іншими структурними підрозділами 

з питань діяльності університету.

V. МАЙНО І КОШТИ

5.1. Майно музею - це основні фонди, обігові кошти, а також інші цінності, 

вартість яких відображається на балансі ТНЕУ, передається музею на правах 

оперативного управління.



VI. КОНТРОЛЬ ПЕРЕВІРКА ТА РЕВІЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Оперативний та бухгалтерський облік діяльності музею здійснюють 

відповідні служби університету.

6.2. Контроль за діяльністю музею здійснює вчена рада університету, ректор.

7.1. Музей припиняє свою діяльність шляхом його реорганізації чи 

ліквідації.

7.2. Реорганізація та ліквідація музею проводиться у порядку встановленому 

чинним законодавством та статутом університету.

7.3. При реорганізації чи ліквідації музею працівникам, що звільняються, 

гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства 

України.

VII. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

національного
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