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Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Положення про Наглядову раду Енергодарського інституту 

державного та муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного 
приватного університету» (далі – Положення) розроблено відповідно до 
законодавства України і є документом, який регламентує її діяльність. 

1.2. Наглядова рада Енергодарського інституту державного та 
муніципального управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного 
університету» (далі – Наглядова рада) створена відповідно до ст. 37 Закону 
України «Про вищу освіту» з здійснення нагляду за управлінням майном 
Енергодарського інституту державного та муніципального управління імені 
Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» (далі - Інституту), 
додержанням мети його створення, забезпечення взаємодії з органами місцевого 
самоврядування, навчальними закладами і науковими установами України та 
іноземних держав, співробітництва з підприємствами, установами, 
організаціями. 

1.3. Основні завдання Наглядової ради: 
1) розв’язання перспективних завдань розвитку Інституту; 
2) залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Інституту 

з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням; 
3) забезпечення ефективної взаємодії Інституту з державними органами 

та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-
політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах 
розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності 
Інституту; 

4) здійснення громадського контролю за діяльністю Інституту. 
1.4. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 
України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Інституту, а також цим 
Положенням. 

 
Розділ II. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

 
2.1. Наглядова рада: 
2.1.1. розглядає шляхи перспективного розвитку Інституту, допомогу 

його керівництву в реалізації державної політики в галузі вищої освіти і науки; 
2.1.2. здійснює громадський контроль за діяльністю Інституту, аналізує 

ефективність цієї діяльності, заслуховує звіти директора про виконання 
основних завдань навчального закладу; 

2.1.3. бере участь у визначенні основних напрямів перепідготовки, 
спеціалізації, підвищення кваліфікації осіб, які навчаються в Інституті; 

2.1.4 розглядає пропозиції Вченої ради щодо пріоритетних напрямів 
фундаментальних і прикладних наукових досліджень, аналізує їх ефективність 
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та сприяє впровадженню наукової продукції в практичну діяльність і 
навчальний процес; 

2.1.5. сприяє ефективній взаємодії з органами державного управління, 
органами місцевого самоврядування, навчальними закладами України та 
іноземних держав, науковою громадськістю, суспільно-політичними та 
неурядовими організаціями в інтересах розвитку вищої освіти; 

2.1.6. сприяє органам громадського самоврядування Інституту у 
здійсненні їх діяльності. 

2.2. Наглядова рада має право: 
- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування 

Інституту подання про відкликання директора Інституту з підстав, передбачених 
законодавством, статутом Інституту, контрактом. 

- ознайомлюватися з документами, які складають офіційне діловодство 
Інституту; 

- залучати експертів та спеціалістів до розгляду питань, що належать до 
компетенції Наглядової ради; 

- одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів 
Інституту інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на 
Наглядову раду завдань;  

- ініціювати внесення змін до Статуту Інституту. 
 

Розділ ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

3.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується рішенням 
Вченої ради Енергодарського інституту державного та муніципального 
управління імені Р.Г. Хеноха «Класичного приватного університету» та 
вводиться в дію Наказом директора інституту. 

3.2. Термін повноваження Наглядової ради становить п’ять років. Члени 
Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

3.3. До складу Наглядової ради не можуть входити працівники 
Інституту.  

3.4. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого 
колегіального органу громадського самоврядування Інституту з правом 
дорадчого органу; 

3.5. Голова Наглядової ради: 
- організовує роботу Наглядової ради; 
- координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання 

покладених на них завдань; 
- скликає засідання Наглядової ради та головує на її засіданнях; 
- підписує рішення, у тому числі витяги з протокольних рішень 

Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що належать до її 
компетенції;  

- бере участь у засіданнях Вченої ради та інших офіційних заходах, що 
проводяться в навчальному закладі. Від імені Наглядової ради виступає на 
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конференціях трудового колективу Інституту, здійснює інші повноваження з 
метою виконання Наглядовою радою своїх повноважень; 

- представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки України, 
органах державного управління, на підприємствах, в установах, організаціях та 
засобах масової інформації; 

- у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов’язків голови 
Наглядової ради на одного з її членів. 

3.6. Голова Наглядової ради несе відповідальність за ефективність 
діяльності ради та виконання її рішень. 

3.7. Повноваження голови Наглядової ради можуть припинятися 
достроково за власним бажанням, за станом здоров’я або з інших поважних 
причин. 

3.8. 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 Вченої ради та інших офіційних заходах, які 

в ньому проводяться, з правом дорадчого голосу; 
- вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 
- достроково припиняти свої повноваження, звернувшись з відповідною 

заявою до голови Наглядової ради. 
3.9. Секретаріат Наглядової ради: 
- веде документацію Наглядової ради; 
- готує матеріали до засідань Наглядової ради; 
- інформує членів Наглядової ради про час і місце проведення засідання 

та забезпечує їх відповідними матеріалами; 
- здійснює контроль за виконанням рішень Наглядової ради; 
- веде і зберігає протоколи засідань Наглядової ради; 
- виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової ради, 

пов’язані з організацією її діяльності. 
3.10. Голова і члени Наглядової ради одержують відповідні посвідчення, 

які є перепустками для входу до Інституту. 
3.11. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Наглядової ради здійснює директор Інституту. 
 

Розділ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 
 

4.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які 
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на півріччя. Засідання 
являється правочинним, якщо на ньому присутні більшість її членів. 

4.2. Засідання Наглядової ради скликаються та проводяться її головою, а 
в разі його відсутності з поважних причин – одним із членів Наглядової ради за 
дорученням голови. 

У засіданні Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь 
директор Інституту або особа, яка виконує його обов’язки. 
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У разі необхідності на засідання Наглядової ради можуть запрошуватися 
керівники структурних підрозділів Інституту. 

4.3. Рішення Наглядової ради ухвалюються більшістю голосів її членів. 
У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на 
засіданні є вирішальним. 

4.4. Протоколи засідання Наглядової ради підписуються її головою і 
надсилаються членам Наглядової ради та директорові Інституту. 
 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Рішення про внесення змін та доповнень до цього Положення 
ухвалюються на засіданні Вченої ради Інституту за мотивованим поданням 
Наглядової ради Інституту (якщо за це проголосує більшість її членів). 
 
 


