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Положення про наглядову раду Погребищенського медичного  фахового 

коледжу 

       1.  Загальні положення 

 1.1. Положення про Наглядову раду Погребищенського  медичного фахового 

коледжу (далі — Наглядова рада) розроблено  відповідно закону України «Про 

фахову передвищу освіту», та Статуту коледжу і є документом, який регламентує 

її діяльність. 

 1.2. Наглядова рада – це орган самоврядування, який формується з представників 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування підприємств, 

установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення 

громадськості до вирішення проблем фахової передвищої освіти, забезпечення 

сприятливих умов ефективної роботи закладу.  

1.3. У своїй діяльності Наглядова рада коледжу керується  законом України «Про 

фахову передвищу освіту», Статутом коледжу та даним  положенням.  

2. Мета, завдання і функції Наглядової  ради коледжу  

2.1. Наглядова рада  Погребищенського медичного фахового коледжу сприяє 

розв’язанню перспективних завдань його розвитку, а саме: 

- ефективній взаємодії коледжу з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськістю міста та району, суспільно-політичними 

організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та 

підвищення якості освітньої діяльності й конкурентоспроможності коледжу, 

здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.  

- залученню фінансових ресурсів для забезпечення діяльності коледжу з основних 

напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням;  

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є:  



– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами і 

установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямовання на 

поліпшення умов навчання і виховання студентів у коледжі; 

 – сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально технічної, 

культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази коледжу; 

 – сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та 

здоров’я учасників навчально-виховного процесу;  

– організація дозвілля (конкурси, вечори відпочинку, спортивні змагання тощо) та 

оздоровлення студентів, педагогічних працівників; 

– сприяння забезпеченню культурного та духовного розвитку особистості, 

виховання молоді в дусі українського патріотизму і поваги до Конституції та 

державної символіки України; 

– сприяння вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та 

працевлаштування випускників;  

– сприяння забезпечення профорієнтаційної роботи в коледжі;  

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників і студентів; 

– сприяння створенню умов для проходження курсів підвищення кваліфікації та 

стажування викладачів, педагогічної практики студентів;  

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами студентів та коледжем;  

– сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу;  

– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за 

інтересами; 

 – сприяння організації співробітництва зі студентами інших навчальних закладів 

і молодіжними організаціями; 

 – сприяння органам студентського самоврядування та профкому коледжу у 

здійсненні їх діяльності.  

2.3. Наглядова рада діє на засадах: 

 – пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;  

– самоврядування;  

– колегіальності ухвалення рішень;  



– добровільності і рівноправності членства;  

– законності та гласності; 

 – незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.  

3. Створення Наглядової ради та організація її діяльності 

3.1. Наглядова рада Погребищенського медичного фахового коледжу утворюється 

за рішенням (засновника) Вінницької обласної ради. 

Наглядова рада у своїй діяльності керується законом  України «Про фахову 

передвищу освіту», Статутом Погребищенського медичного фахового коледжу, 

іншими нормативно-правовими документами та положенням про наглядову раду 

коледжу. 

Наглядова рада коледжу складається з п’яти осіб. 

Наглядова рада коледжу сприяє розв'язанню перспективних завдань його 

розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 

основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, 

ефективній взаємодії коледжу з державними органами та органами місцевого 

самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб'єктами 

господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої 

діяльності і конкурентоспроможності коледжу, здійснює громадський контроль за 

його діяльністю тощо. 

3.2. Основною формою роботи наглядової ради є засідання, які веде її 

голова. 

У разі неспроможності голови наглядової ради здійснювати свої повноваження, їх 

здійснює заступник або один із членів наглядової ради, визначений безпосередньо 

наглядовою радою. 

3.3.  Засідання наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше 

одного разу на рік. 

Засідання наглядової ради скликає її голова за власною ініціативою, а за 

необхідності - члени наглядової ради, педагогічна рада Коледжу або голова 

обласної ради. 

3.4. Засідання наглядової ради можуть проводиться як за особистої присутності її 

членів, так і в режимі відеоконференції. 



3.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не 

менше двох третин від загальної кількості членів наглядової ради. 

3.6.  Рішення наглядової ради ухвалюються шляхом відкритого 

голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні наглядової 

ради. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради вирішальним є 

голос головуючого на засіданні. 

3.7. Рішення, ухвалені на засіданні наглядової ради, оформлюються протоколом, 

який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протоколи, 

відеотрансляції  та стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на 

директора Коледжу та є обов'язковими до розгляду та відповідного реагування. 

3.8. Наглядова рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких 

входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, 

які їх замінюють, представники студентського самоврядування. 

3.9. Члени Наглядової ради працюють на громадських засадах. 

 3.10. У випадках, коли хтось із членів Наглядової ради вибуває, на його місце 

обирається інша особа. 

 3.11. Очолює Наглядову раду голова, який обирається шляхом голосування на її 

засіданні з числа членів Наглядової ради. З числа членів Наглядової ради 

обираються заступник і секретар.  

4. Голова Наглядової ради: 

  – скликає і координує роботу Наглядової ради;  

– готує і проводить засідання, затверджує рішення Наглядової ради; 

 – визначає функції заступника, секретаря та інших членів;  

- представляє Наглядову раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, 

віднесених до її повноважень; 

 – у разі необхідності бере участь у засіданнях педагогічної ради, адміністративної 

ради, зборах (конференції) трудового колективу коледжу з правом дорадчого 

голосу та інших офіційних заходах, які проводяться в навчальному закладі; 

 – голова Наглядової ради несе відповідальність за ефективність діяльності ради 

та виконання її рішень;  



– повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися достроково за 

власним бажанням, у разі неможливості виконувати їх за станом здоров'я чи з 

інших поважних причин. 

5. Члени Наглядової ради мають право: 

 – ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях Наглядової 

ради шляхом внесення їх до порядку денного;  

– брати участь у засіданнях педагогічної ради, адміністративної ради коледжу, 

роботі загальних зборів (конференції) трудового колективу коледжу з правом 

дорадчого голосу та інших офіційних заходах, які в ньому проводяться; 

 – вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради;  

– достроково припиняти свої повноваження, написавши відповідною заяву на ім’я 

голови Наглядової ради. 

5.1. Робота Наглядової ради планується довільно. Кількість засідань визначається 

їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік. Засідання 

можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.  

5.2. Наглядова рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у 

засобах масової інформації, через спеціальні стенди, тощо.  

5.3. Рішення Наглядової ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу 

коледжу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами 

Наглядової ради. Рішення Наглядової ради оформляють протоколами, які 

підписують голова та секретар ради. Протоколи засідання Наглядової ради 

надсилаються директору коледжу, а в разі потреби – органам виконавчої влади, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з 

питань, що відносяться до їх компетенції.  

5.4. Не допускається втручання членів Наглядової ради в навчально - виховний 

процес (відвідування занять тощо), фінансово-господарську діяльність без згоди 

директора коледжу.  

6. Права членів Наглядової ради коледжу  

6.1. Наглядова рада коледжу має право:  

– сприяти розробці та запровадженню програм діяльності коледжу з метою 

створення та залучення додаткових джерел фінансування;  



– вживати заходів щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної 

бази коледжу; 

 – сприяти стимулюванню творчої праці працівників, студентів;  

– вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади, директора коледжу, 

загальних зборів (конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, 

навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої 

бази коледжу;  

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи 

коледжу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;  

– ініціювати внесення змін до Статуту коледжу.  

– має право вносити зборам (конференції) трудового колективу коледжу подання 

про відкликання директора з підстав, передбачених законодавством, Статутом 

коледжу, контрактом.  


