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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наглядова рада є громадським органом, який функціонує на 

безоплатній основі Відокремленого структурного підрозділу Приватного 

вищого навчального закладу «Донецький університет економіки та права» 

«Фінансово-правовий фаховий коледж» (далі – Коледж). 

1.2. Положення про Наглядову раду Коледжу розроблено відповідно до 

статті 38 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та регламентує 

діяльність Наглядової ради Коледжу. 

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Законами України, 

нормативними актами Міністерства освіти і науки України, наказами та 

розпорядженнями ректора, рішеннями Вченої ради та цим Положенням. 

1.4. Функції Наглядової ради Коледжу як Відокремленого структурного 

підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет 

економіки та права» (далі – Університет) здійснюються в порядку, визначеному 

Статутом Університету. 

1.5. Основними принципами роботи Наглядової ради є колегіальність в 

прийнятті рішень, неупередженість і рівноправність членів Наглядової ради, 

розмежування прав, повноважень і відповідальності Наглядової ради та 

керівництва Коледжу, незалежність у своїй діяльності від політичних партій, 

релігійних організацій, об’єднань та рухів, прозорість та підзвітність. 

1.6. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за 

управлінням майном Коледжу, додержанням мети його створення та 
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функціонування. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

2.1. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань 

його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 

використанням, ефективній взаємодії закладу фахової передвищої освіти з 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, 

громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах 

розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності 

Коледжу. 

2.2. Основні завданнями Наглядової ради. 

2.2.1. Розгляд і аналіз пріоритетних напрямів розвитку Коледжу у сфері 

освіти та інноваційної діяльності. 

2.2.2. Сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Коледжу. 

2.2.3. Надання допомоги керівництву Коледжу в реалізації державної 

політики у галузях передвищої освіти. 

2.2.4. Залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності 

Коледжу з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх 

використанням. 

2.2.5. Сприяння ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та 

органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-
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політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах 

розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності 

Коледжу. 

2.2.6. Сприяння та надання допомоги Коледжу в удосконаленні 

матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної 

діяльності, його соціальної інфраструктури. 

2.2.6. Здійснення громадського контролю за діяльністю Коледжу. 

2.2.7. Сприяння інтеграції Коледжу в міжнародну освітню систему, 

пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного співробітництва 

Коледжу. 

2.2.8. Сприяння створенню іміджу Коледжу як лідера у галузі передвищої 

освіти, науки і культури на регіональному та на загальнодержавному рівнях. 

 

3. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

3.1. Власники Університету створюють та затверджують персональний 

склад Наглядової ради строком на п’ять років у кількості від трьох до п’яти 

осіб. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники та здобувачі 

Коледжу. 

3.2. Порядок роботи та ухвалення рішень Наглядової ради визначаються 

Статутом Коледжу. Засновники Наглядової ради мають право достроково 

припинити повноваження Наглядової ради або окремих її членів. 



 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ДОНЕЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА» 

«ФІНАНСОВО-ПРАВОВИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ» 

033.01/2021 

 

НАГЛЯДОВА РАДА 
 

Редакція 1 

 

 

7 
 
 

 

 

3.3. Наглядову раду очолює її Голова, який відповідає за виконання 

покладених на Наглядову раду завдань. 

3.4. Обов’язки Голови Наглядової ради. 

3.4.1. Визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря і членів 

Наглядової ради. 

3.4.2. Планує та координує роботу Наглядової ради. 

3.4.3. Скликує і веде її чергові та позачергові (за пропозиціями членів 

Наглядової ради) засідання, затверджує рішення Наглядової ради. 

3.4.4. Складає звіт про діяльність Наглядової ради, який затверджується 

на засіданні Наглядової ради. 

3.4.5. Здійснює інші повноваження та функції відповідно до покладених 

на Наглядову раду завдань та законодавства. 

3.4.6. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є 

засідання, які скликаються, як правило, не менше двох разів на рік. Дата та 

місце засідання визначаються головою Наглядової ради. 

3.4.7. У разі відсутності з поважних причин голови Наглядової ради 

засідання ради проводить його заступник. Засідання Наглядової ради 

вважається правомірним, якщо на ньому присутні більше половини (3 особи) 

членів Наглядової ради. 

3.4.8. Наглядова рада в межах своїх повноважень приймає рішення, 

організовує й контролює їх виконання. Рішення приймаються простою 

більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним. Розгляд питань 
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Наглядовою радою та прийняті ухвали фіксуються в протоколах засідань, які 

підписують голова і секретар Наглядової ради. Протоколи засідання Наглядової 

ради надсилаються директорові Коледжу. Рішення Наглядової ради у письмовій 

формі в п’ятиденний строк доводяться до відома директора Коледжу та є 

обов’язковими до розгляду та відповідного реагування. 

3.4.9. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми засідань Наглядової 

ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) Коледжу 

протягом тижня з дня відповідного засідання. 

 

4. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 

4.1 Права членів Наглядової ради. 

4.1.1. Сприяти залученню додаткових джерел фінансування. 

4.1.2. Брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом 

дорадчого голосу. 

4.1.3. Брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку 

Коледжу. 

4.1.4. Контролювати дотримання установчих документів Коледжу. 

4.1.5. Проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу. 

4.1.6. Здійснювати нагляд за економічною діяльністю Коледжу. 

4.1.7. Розглядати щорічні звіти директора Коледжу про реалізацію 

стратегії розвитку закладу фахової передвищої освіти. 

4.1.8. Ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 
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діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень 

Наглядової ради). 

4.1.9. Відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у 

діяльності директора Коледжу. 

4.1.10. Вносити директору Коледжу подання про заохочення або 

відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, 

установчими документами Коледжу або контрактом. 

4.1.11. Здійснювати інші права, визначені законом та установчими 

документами Коледжу. 

 4.2. Обов’язки секретаря Наглядової ради. 

     4.2.1. Організовує діловодство Наглядової ради. 

 4.2.2. Готує матеріали до засідань Наглядової ради. 

 4.2.3. Здійснює контроль за дотриманням рішень Наглядової ради. 

4.2.4. Висвітлює діяльність Наглядової ради на офіційній сторінці 

Коледжу в мережі Інтернет. 

4.2.5. Виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, 

пов’язані з організацією діяльності Коледжу. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Положення про Наглядову раду Відокремленого структурного 

підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Донецький університет 

економіки та права» «Фінансово-правовий фаховий коледж», а також зміни 
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та/або доповнення до нього чи нова редакція затверджуються Вченою радою 

Університету і набувають чинності з моменту його затвердження. 

5.2. Наглядова рада створюється або ліквідується наказом ректора на 

підставі рішення Вченої ради Університету. 


	3. СКЛАД ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
	4. ПРАВА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

