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1. Загальні положення 

1.1 Положення про наглядову раду Ірпінського фахового коледжу 

економіки та права (далі - Коледж) визначає мету, завдання, повноваження, 

порядок та принципи організації      роботи наглядової ради Коледжу. 

1.2 Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань 

його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності з основних напрямів розвитку, ефективної взаємодії Коледжу 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. 

1.3 Положення про наглядову раду Коледжу розроблено відповідно до 

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

Коледжу.  

1.4 Положення про наглядову раду Коледжу затверджується 

педагогічною      радою та вводиться в дію за наказом директора Коледжу. 

1.5 Наглядова рада Коледжу має право: 

 сприяти залученню додаткових джерел фінансування; 

 брати участь у роботі колегіальних органів Коледжу з правом 

дорадчого   голосу; 

 брати участь у визначенні та затверджувати стратегію розвитку 

Коледжу; 

 контролювати дотримання Статуту Коледжу; 

 проводити конкурсний відбір на посаду керівника Коледжу; 

 розглядати щорічні звіти директора про реалізацію стратегії 

розвитку Коледжу; 

 ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень 

наглядової ради Коледжу); 

 відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у 

діяльності директора Коледжу; 

 вносити подання про заохочення або відкликання керівника 

Коледжу з підстав, визначених законодавством, Статутом Коледжу або 

контрактом; 

 здійснювати інші права, визначені законом та Статутом Коледжу. 

 

2. Склад наглядової ради Коледжу 

2.1 Персональний склад наглядової ради створює та затверджує 

засновник або уповноважений ним орган у кількості від трьох до п’яти осіб  



строком на п’ять років. Засновник або уповноважений ним орган має право 

достроково припинити повноваження наглядової ради Коледжу або окремих 

її членів. 

2.2  До складу наглядової ради Коледжу не можуть входити працівники 

та здобувачі фахової передвищої освіти Коледжу. 

2.3  Членом наглядової ради Коледжу не може бути особа, яка: 

 за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої 

обмежена; 

 має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена 

або не знята і  встановленому законом порядку; 

 відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні 

посади; 

 за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного 

правопорушення або правопорушення пов’язаного з корупцією – протягом 

року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

 піддавалася адміністративному стягненню за корупційне 

правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом року 

з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 

підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення 

влади». 

 

3. Організація роботи наглядової ради Коледжу 

3.1 Основною формою роботи наглядової ради Коледжу є засідання, 

які  проводяться за потреби, але не рідше одного разу на рік. 

3.2 Засідання наглядової ради Коледжу проводить її голова, а в разі 

його відсутності заступник голови наглядової ради Коледжу. Засідання 

наглядової ради Коледжу є правочинними за умови участі не менше, ніж 2/3 

від її загального складу. 

3.3 Рішення наглядової ради Коледжу приймаються простою більшістю 

голосів від присутніх на засіданні членів наглядової ради Коледжу. У разі 

рівного розподілу голосів членів наглядової ради Коледжу голос 

головуючого на засіданні є вирішальним. 

3.4 Протоколи засідань наглядової ради Коледжу та письмових 

опитувань реєструються та зберігаються в наглядовій раді. 

3.5 Рішення наглядової ради Коледжу у письмовому вигляді в 

п’ятиденний строк доводяться до відома директора Коледжу та є 

обов’язковими до розгляду та відповідного реагування. 

3.6 Наглядова рада Коледжу у своїй діяльності керується принципами 

прозорості і підзвітності. Протоколи, відеотрансляції та/або стенограми 



засідань наглядової ради Коледжу оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

(веб-сторінці) Коледжу протягом тижня з дня відповідного засідання. 

3.7 Матеріально-технічне забезпечення діяльності наглядової ради 

забезпечує Коледж. 

3.8 Компенсація витрат членів наглядової ради Коледжу здійснюється 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Порядок компенсації 

витрат членів наглядових рад закладів фахової передвищої освіти державної 

та комунальної форми власності» від 23 червня 2021 року № 644.  

 


