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          1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Наглядова рада коледжу створюється Міністерством освіти і науки Укра-

їни і діє на підставі ст.38 Закону України «Про фахову передвищу освіту». 

1.2. Наглядова рада створюється для сприяння розвязання перспективних за-

вдань розвитку коледжу. 

1.3. Наглядова рада сприяє ефективній взаємдії коледжу з іншими закладами 

освіти і громадськими організаціями. 

1.4. Наглядова рада сприяє залученню фінансових ресурсів і ефективній взає-

модії коледжу з органами місцевого самоврядування. 

1.5. Членом наглядової ради може бути особа, яка має профеісйний досвід, 

авторитет в галузі освіти і бездоганну репутацію. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

2.1.  Затвержує стратегію розвитку коледжу. 

2.2. Контролює дотримання Статуту коледжу. 

2.3. Контролює використання фінансових ресурсів. 

2.4. Проводить конкурсний відбір директора коледжу. 

2.5. Розглядає щорічний звіт директора коледжу. 

2.6. Вносить подання Міністерству освіти і науки України на: 

 заохочення директора 

 дострокове розірвання контракту директора 

3. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ 

3.1.  Брати участь у роботі колегіальних органів коледжу з правом дорадчого 

голосу. 

3.2.  Контролювати дотримання законодавства України посадовими особами 

коледжу. 

3.3.  Ініціювати проведення позапланового аудиту діяльності коледжу (один 

раз протягом строку повноважень). 

3.4.  Отримати компенсацію витрат членів наглядової ради відповідно до рі-

шення Кабінету Міністрів України. 

3.5.  В своїй роботі використовувати бланки з символікою коледжу. 

4. ПОРЯДОК РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

4.1.  Наглядова рада у свої роботі керується принципами прозорості, підзвіт-

ності. 

4.2.  Засідання  Наглядової ради коледжу проходять за потреби, але не рідше 

одного разу на рік. 



4.3.  Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. 

4.4.  Рішення Наглядової ради в пятиденний строк доводяться до відома дире-

ктора коледжу і є обовязковими до відповідного реагування. 

4.5. Протоколи засідань Наглядової ради оприлюднюються на офіційному 

сайті. 

5. ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

5.1.  Міністерство освіти і науки України затверджує персональний склад Га-

глядової ради в кількості трьох осіб строком на 5 років. 

5.2.  Міністерство освіти і науки України має право достроково припинити 

повноваження Наглядової Ради коледжу або окремих її членів 

 


