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1 Загальні положення
Науково-дослідне інноваційно-проектно-конструкторське дизайнерське
(студентське) бюро (далі – СПКБ – студентське проектно-конструкторське
бюро) створене наказом по Вінницькому національному технічному
університету (ВНТУ) на підставі статті 65 зі змінами Закону України «Про
вищу освіту» та постанови КМУ № 589 «Про затвердження Положення про
базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві» від 14.07.2010
року.
Бюро функціонує як самостійний науково-виробничий підрозділ ВНТУ в
структурі ІнІНВ. СПКБ формує перспективні плани і завдання в частині
утримання та розвитку матеріальної бази університету за узгодженням з
проректором з науково-педагогічної роботи та матеріально-технічного
забезпечення ВНТУ.
Діяльність бюро визначається законодавством України, постановами
міністерств і відомств України, державними будівельними нормами і
стандартами,
статутом
ВНТУ,
даним
Положенням,
наказами
і
розпорядженнями по університету.
Основною метою створення бюро є забезпечення науково-технічного,
дослідного, нормативно-методичного та інформаційного супроводу робіт за
наступними науково-технічними напрямками архітектурної діяльності:
 з утримання та розвитку матеріальної бази університету, а також за
замовленнями фізичних та юридичних осіб;
 виконання науково-дослідних проектно-вишукувальних і кошторисних
робіт на основі розробки та впровадження нових архітектурнопланувальних,
архітектурно-конструктивних,
конструктивнотехнологічних пропозицій з метою отримання інноваційних, оптимальних
по вартості, термінам зведення та енергозбереженню проектних рішень;
 за всіма основними вимогами згідно з Технічним регламентом будівельних
виробів, будівель і споруд (в першу чергу інженерних об’єктів
матеріальної бази ВНТУ);
 за умовами (звичайні, сейсмічні, складні інженерно-геологічні тощо) та
технологіями будівництва;
 планування та забудова населених пунктів та територій;
 економіка та організація будівництва;
 інформаційно-аналітичне забезпечення галузі передовими світовими
досягненнями.
Практична реалізація означених напрямків повинна сприяти:
- поліпшенню інфраструктури та благоустрою університету;
- підвищенню фахового рівня підготовки спеціалістів
будівельного
профілю, містобудування і дизайну при формуванні гармонійного міського
середовища на регіональних культурно-історичних засадах;
- налагодженню та тісній співпраці науковців ВНТУ та суб’єктів
господарювання будівельної галузі.
СПКБ використовується в якості бази навчально-виробничої практики
студентів університету в рамках інтеграції навчання з виробництвом.

2 Основні функції
2.1
Розробка
і
впровадження
науково-технічних
напрямків,
перерахованих в даному Положенні, в комплекс робіт з утримання та розвитку
матеріальної бази університету, будівельну галузь міста, області, держави;
архітектурно-містобудівних проектів; дизайн-проектів і пакетів прикладних
програм.
2.2 Забезпечення проектно-кошторисною документацією, а також
інжиніринговими послугами об’єктів ВНТУ.
2.3 Надання проектно-консультативних послуг.
2.4 Впровадження інновацій і традицій архітектури і дизайну в
будівельну галузь, як складових регіональної містобудівної культури.
2.5 Поліпшення якості підготовки спеціалістів шляхом залучення
студентів і викладачів до наукової і проектної діяльності, впровадження
результатів проектування у навчальний процес та будівельне виробництво.
2.6 Організація місць для проходження робочих триместрів студентів
ВНТУ, організація курсів, тренінгів, перекваліфікація.
2.7 Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, здійснюються після
отримання ліцензії (дозволу).
3 Повноваження
3.1 Бюро здійснює свої функції за рахунок держбюджетного
фінансування, господарсько-договірних робіт (тем), коштів юридичних та
фізичних осіб.
3.2 Бюро як структурний підрозділ ВНТУ забезпечується робочими
приміщеннями, матеріалами, інструментами, комп’ютерною та копіювальною
технікою, меблями та іншими матеріально-технічними
засобами,
комунальними послугами.
3.3 Бюро має право:
- залучати до виконання проектних робіт викладачів ВНТУ, фахівців
проектних організацій та установ, студентів ВНТУ на договірних умовах, у
тому числі на засадах проходження робочих триместрів;
- підвищувати кваліфікацію штатних працівників в інших організаціях, на
виставках, курсах, семінарах, науково-технічних конференціях тощо;
- на інформаційне, методичне і нормативне забезпечення своєї діяльності;
- на власну печатку для засвідчення чинності розробленої технічної
документації;
- на авторський нагляд за об’єктами будівництва, ремонту, благоустрою.
4 Штатний розклад
4.1 Штатний розклад визначається наказом ректора за поданням
директора інституту.
4.2 Оплата працівників проводиться згідно з законодавством з
урахуванням специфіки, професійної структури і рівня кваліфікації зайнятих у
проектній діяльності.
4.3 Керівництво бюро здійснюється начальником СПКБ, який
призначається наказом ректора.
4.4 Працівник бюро несе відповідальність згідно законодавства держави.

