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ПРОЄКТ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням Вченої ради Донецького 

національного медичного 

університету 

Протокол №___ від «___»________20__року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Наглядову раду Донецького національного медичного університету 

 

 

Положення про Наглядову раду Донецького національного медичного 

університету розроблено на основі Закону України «Про вищу освіту (розділ 

VII, стаття 37), Закону України «Про освіту» (розділ ІІІ, стаття 29), Статуту 

Донецького національного медичного університету (розділ IV, п. 3). 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1. Це Положення визначає статус Наглядової ради (далі – Рада) 

Донецького національного медичного університету (далі – Університет), 

порядок формування складу, завдання, компетенцію, права, регламент 

діяльності Ради. 

1.2. Рада забезпечує здійснення нагляду за управлінням майном 

Університету, додержанням мети його створення. 

1.3. Рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку 

Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його 

діяльності Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю 

за їх використанням, ефективній взаємодії Університету 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 Університету, удосконаленню матеріально-

технічної бази освітнього процесу, наукової діяльності, соціальної 

інфраструктури Університету, здійснює громадський контроль за діяльністю 

Університету тощо (основні завдання Ради). 

1.4. У своїй діяльності Рада керується чинним законодавством України, 

Статутом Університету і цим Положенням.  

1.5. Рада будує свою роботу на принципах неупередженості, 

рівноправності, колегіальності, незалежності, прозорості діяльності. 

1.6. Діяльність Ради здійснюється на громадських засадах та безоплатно. 
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2. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПРАВА РАДИ 

2.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

� готує і подає Вченій раді та ректорату Університету пропозиції щодо 

визначення пріоритетних напрямів розвитку діяльності Університету; 

� бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток 

матеріально-технічної бази Університету та її наукової, соціальної 

інфраструктури; 

� сприяє залученню інвестицій і надходженню додаткових коштів, 

матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження 

діяльності Університету; 

� надає допомогу керівництву Університету в реалізації державної 

політики в галузі вищої освіти і науки; 

� виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань. 

2.2. Рада має право: 

� брати участь у роботі Вченої ради і Конференції трудового колективу 

Університету з правом дорадчого голосу; 

� отримувати в установленому порядку від ректора Університету та 

керівників його структурних підрозділів інформацію і матеріали, що 

необхідні для виконання покладених на Університет завдань; 

� брати участь у визначенні стратегії розвитку Університету та 

контролювати її виконання; 
� надавати рекомендації Вченій раді та ректорату Університету щодо 

шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності; 

� аналізувати та оцінювати діяльність Університету та ректора; 
� готувати та вносити засновнику Університету (Міністерству охорони 

здоров’я України) обґрунтоване подання про заохочення ректора 

установи; 

� готувати та вносити засновнику Університету (Міністерству охорони 

здоров’я України) та на Конференцію трудового колективу 

Університету обґрунтоване подання про відкликання ректора установи 

з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, 

контрактом; 

� контролювати виконання кошторису та/або бюджету Університету і 

вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для 

розгляду ректором Університету; 
� висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, 

оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, 

спеціальних стендах, офіційних веб-сайтах. 

� заслуховувати звіт ректора Університету про виконання рішень та 

рекомендацій Ради; 
� здійснювати інші права, визначені установчими документами 

Університету. 
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3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ РАДИ 

3.1. До складу Ради можуть входити вітчизняні та іноземні вчені, 

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

роботодавців, бізнесу, підприємств, установ і організацій у кількості 7 (семи) 

осіб. 

3.2. До складу Ради не можуть входити здобувачі освіти та працівники 

Університету. 

3.3. Персональний склад Ради затверджується Міністерством охорони 

здоров’я України за поданням Вченої ради Університету, яке готується на 

підставі рішення, прийнятого на її засіданні. Рішення Вченої ради 

Університету з питань формування персонального складу Ради вважається 

ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на 

засіданні. Склад Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету. 

3.4.  Строк повноважень Ради не може перевищувати п’яти років. Одна і та 

сама особа не може бути головою, членом Ради більше двох строків підряд. 

3.5. Голова Ради своїм рішенням призначає одного із членів Ради (за його 

згодою) відповідальним секретарем Ради.  

 

4. РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ 

4.1. Організаційною формою діяльності Ради є її засідання, які проводяться 

за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Засідання Ради можуть бути 

черговими або позачерговими. 

4.2. Робота Ради здійснюється за перспективними і річними планами, які 

формуються на підставі пропозицій членів і затверджуються головою Ради. 

4.3. Чергове засідання Ради скликається головою Ради. Позачергове 

засідання Ради скликається головою Ради, а також на письмову вимогу 

засновника (Міністерства охорони здоров’я України) або не менше 1/3 членів 

Ради. Вимога про скликання позачергового засідання Ради повинна містити 

обґрунтування питання, яке вимагає обговорення та прийняття Радою 

рішення. 

4.4. Дата та місце засідання Ради визначаються головою Ради. Про дату 

засідання Ради та порядок денний її члени повідомляються відповідальним 

секретарем не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до дати засідання. 

4.5. Будь-який член Ради може запропонувати зміни та доповнення до 

проекту порядку денного засідання Ради не пізніше ніж за 3 (три) робочих 

дні до дати його проведення.  

4.6. Засідання Ради вважається правомочним (наявний кворум), якщо на 

ньому присутні не менше двох третин її складу. За відсутності кворуму 

засідання Ради відкладається на іншу дату, що призначається головою Ради.   

4.7. Член Ради бере участь у засіданні особисто (у тому числі у режимі 

відеоконференції у реальному часі) і не може передавати свій голос іншій 

особі. Кожний член Ради при голосуванні має один голос. 

4.8. У засіданнях Ради можуть брати участь запрошені особи. 

4.9. Рада приймає рішення в межах своїх повноважень. 
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4.10. Рішення Ради вважаються ухваленими, якщо за них проголосували 

більше половини складу Ради.  

4.11. Розгляд питань та прийняті рішення Ради оформлюються протоколом, 

що підписується головою і відповідальним секретарем. В протоколі 

зазначається: порядковий номер, дата та місце проведення, перелік присутніх 

членів Ради, за кожним питанням порядку денного зазначається прізвище та 

ініціали доповідача, співдоповідача, стислий зміст виступу, результати 

голосування та прийняте рішення за кожним питанням порядку денного 

окремо. 

4.12. Кожен із членів Ради має право на особливу думку з приводу питань 

порядку денного чи прийнятого на засіданні рішення, та у разі виникнення у 

будь-якого члена Ради такої особливої думки, вона має бути обов’язково 

внесена до протоколу.  

4.13. Протоколи засідань Ради надсилаються членам Ради та ректору 

Університету протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту проведення 

засідання та розміщуються на офіційному веб-сайті Університету. 

4.14. Рішення Ради, прийняті в межах її компетенції, вводяться в дію 

наказом ректора Університету. 

4.15. Голова Ради: 

� очолює Раду; 

� несе персональну відповідальність за виконання покладених на 

Раду завдань; 

� організовує роботу Ради; 

� скликає засідання (чергові, позачергові) Ради та головує на них; 

� визначає функціональні обов’язки відповідального секретаря і 

членів Ради; 

� координує діяльність членів Ради щодо виконання покладених на 

них завдань; 

� підписує рішення, в тому числі виписки з протокольних рішень 

Ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що 

обговорюються та вирішуються Радою; 

� представляє Раду в органах державної влади, підприємствах, 

установах, організаціях, засобах масової інформації; 

� у разі необхідності бере участь у засіданнях Вченої ради, 

ректорату Університету та інших офіційних заходах, які 

проводяться в Університеті; 

� виступає від імені Ради на щорічній Конференції трудового 

колективу Університету; 

� визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені 

до порядку денного, та осіб, які не є членами Ради, але мають 

бути присутніми на її засіданні; 

� щорічно звітує про свою діяльність на засіданнях Ради; 

� здійснює інші повноваження з метою виконання Радою своїх 

повноважень. 
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4.16. Відповідальний секретар Ради: 

� готує проект плану роботи Ради з урахуванням пропозицій членів 

Ради і подає його на затвердження голові; 

� надає матеріали інформаційного забезпечення членам Ради не 

пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до планового засідання; 

� організовує підготовку, проведення і протоколювання засідань 

Ради; 

� веде облік присутності членів Ради на засіданнях; 

� зберігає протоколи Ради; 

� здійснює контроль за виконанням планів роботи Ради; 

� формує звіт про роботу Ради і подає його на розгляд голові Ради. 

� здійснює інші повноваження і виконує доручення голови Ради, 

пов’язані з організацією її діяльності. 

4.17. Члени Ради мають право: 

� брати участь у засіданнях Вченої ради та Конференції трудового 

колективу Університету (з правом дорадчого голосу); 

� ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових 

засіданнях Ради шляхом внесення їх до порядку денного; 

� подавати пропозиції до проектів рішень Ради; 

� надавати голові Ради рекомендації з усіх питань, що віднесені до 

її компетенції 

� достроково припинити свої повноваження, звернувшись з 

відповідною заявою до Вченої ради Університету. 

4.18. Технічну підтримку роботи Ради здійснює Університет. 

4.19. Організація взаємодії Ради і Університету покладається на 

відповідального секретаря Ради. 

4.20. Рекомендації Ради обов’язкові для розгляду ректоратом, Вченою 

радою, Конференцією трудового колективу Університету. 

4.21. У випадках прийняття Університетом рішення, що не відповідає 

рекомендаціям Ради, остання має право заявити про свою незгоду на 

засіданні Вченої ради Університету або на засіданні ректорату Університету. 

У цьому випадку Рада повинна здійснити заходи з розробки Узгодженого 

рішення. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  

5.1. Зміни до цього Положення вносяться шляхом їх затвердження 

рішенням Вченої ради Університету в порядку, що передбачений Статутом 

Університету та Положенням про Вчену раду. 
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