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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Наглядова рада Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі - Університет) – орган, який 

функціонує на громадських засадах і створений для забезпечення функціонування 

закладу та здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту». 

1.2. Положення визначає компетенцію, принципи управління та організацію 

роботи Наглядової ради. 

1.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності 
ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності й 

гласності. 
1.4. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України та 

Законами України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Указами Президента України 

і Постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції 
України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наказами та 

розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, цим Положенням, Статутом 

Університету, рішеннями Конференції трудового колективу. 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ 
 

2.1. Основною метою діяльності Наглядової ради є здійснення нагляду за 

управлінням майном Університету, додержанням мети його створення та сприяння 

розвитку Університету. 

2.2. Основними завданнями Наглядової ради є: 

2.2.1. залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності Університету 

з основних напрямів його розвитку і здійснення контролю за їх використанням; 

2.2.2. розгляд шляхів перспективного розвитку Університету; 

2.2.3. надання допомоги керівництву Університету в реалізації державної 
політики у галузі вищої освіти; 

2.2.4. здійснення громадського контролю за діяльністю Університету, 

заслуховування звітів ректора про виконання основних завдань університету; 

2.2.5. сприяння органам громадського самоврядування Університету у 

здійсненні їх діяльності; 
2.2.6. забезпечення ефективної взаємодії Університету з органами державного 

управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та 

суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості 
освітньої діяльності і конкурентоспроможності Університету; 

2.2.7. сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні 
матеріально-технічної бази освітнього процесу, наукової та науково-технічної 
діяльності, його соціальної інфраструктури; 

2.2.8. здійснення громадського контролю за діяльністю Університету; 
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2.2.9. сприяння інтеграції Університету в міжнародну освітню систему;  

2.2.10. пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного 

співробітництва Університету; 

2.2.11. сприяння творенню іміджу Університету як лідера у галузі вищої освіти, 

науки і культури  на загальнодержавному рівнях.  

 

3. ФУНКЦІЇ 
 

3.1.  Сприяння та надання допомоги Університету в удосконаленні освітнього 

процесу, наукової та науково-технічної діяльності. 
3.2. Пошук шляхів розширення та удосконалення міжнародного 

співробітництва Університету. 

3.3.     Сприяння здійсненню стратегічного партнерства Університету. 

3.4. Налагодження партнерській стосунків між Університетом та 

підприємствами, установами та організаціями, як українськими, так і іноземними з 
метою реалізації спільних навчальних, наукових заходів, заходів з професійної 
майстерності та інше. 

 

4. СКЛАД  

 

4.1 До роботи в Наглядовій раді можуть залучатися діячі освіти, науки, 

культури, громадські лідери та представники інших сфер діяльності, які мають:  

- високі професійні досягнення та майстерність; 

- високі моральні, патріотичні якості;  
- високу довіру в своїх освітніх, наукових, професійних, мистецьких 

колективах, громадських організаціях тощо. 

4.2 До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Університету. 

4.3 Склад Наглядової ради (не більше 10 осіб) та внесення змін до її складу 

затверджуються вченою радою Університету. 

4.4 Формування персонального складу здійснюється з числа осіб (за їх згодою), 

яких рекомендують до участі в роботі цього органу збори трудових колективів 

навчально-наукових інститутів Університету, та осіб за пропозицією вченої ради 

Університету. 

4.5. Рішення вченої ради Університету з питань формування персонального 

складу Наглядової ради вважають ухваленими, якщо за них проголосувало не менше 

3/4 членів, присутніх на її засіданні. 
4.6 Термін повноважень Наглядової ради становить п’ять років. 

4.7. Одна й та сама особа не може бути Головою Наглядової ради більше, ніж 

два строки поспіль. 

4.8. Голова Наглядової ради призначається на засіданні вченої ради 

Університету. 
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4.9. Заступника Голови Наглядової ради, відповідального секретаря й осіб на 

інші посади (за необхідності), члени Наглядової ради обирають шляхом голосування 

зі свого складу. 

 

5. КОМПЕТЕНЦІЯ  

5.1. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань: 

5.1.2. готує і надає Вченій раді та керівництву Університету пропозиції щодо 

визначення пріоритетних напрямів розвитку освітньої, наукової, науково-технічної 
та інноваційної діяльності Університету; 

5.1.3. бере участь у розробленні проектів програм, спрямованих на розвиток 

матеріально-технічної бази Університету та його соціальної інфраструктури; 

5.1.4. надає пропозиції щодо оптимізації організаційної структури Університету 

за напрямами його статутної діяльності; 
5.1.5. здійснює моніторинг стану та якості освітньої, наукової, науково-

технічної та міжнародної діяльності Університету, сприяє впровадженню в 

Університеті інноваційних технології організації освітньо-наукового процесу; 

5.1.6. здійснює аналіз можливостей, сприяє залученню інвестицій та 

надходженню додаткових коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів 

для здійснення освітньої, наукової, виховної, оздоровчої, спортивної та 

просвітницько-культурної діяльності Університету; 

5.1.7. здійснює моніторинг ефективності та експертизу економічної, фінансової 
й господарської діяльності Університету, надає рекомендації його керівництву щодо 

удосконалення механізмів планування витрат, використання майна, земельних 

ділянок та коштів відповідно до плану розвитку Університету; 

5.1.8. виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань. 

5.2. Наглядова рада має право: 

5.2.1. одержувати в установленому порядку від керівництва Університету та 

керівників його структурних підрозділів інформацію та матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неї завдань; 

5.2.2.утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи з питань 

забезпечення та науково-організаційного супроводження виконання своїх 

повноважень, залучати до роботи в таких комісіях (групах) вітчизняних та 

зарубіжних вчених, експертів та спеціалістів; 

5.2.3.залучати спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та 

самоврядування, підприємств та установ до проведення аудитів, експертиз та 

розгляду питань, що належать до її компетенції; 
5.2.4.отримувати від керівників структурних підрозділів та інших посадових 

осіб Університету інформацію з питань діяльності Університету; 

5.2.5.організовувати вивчення провідного досвіду підготовки фахівців в інших 

вищих навчальних закладах, освітніх та наукових установах, організаціях, надавати 
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рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо його поширення в 

практичній діяльності підрозділів Університету;  

5.2.6.проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з 
питань, що належать до її компетенції; 

5.2.7.надавати рекомендації вченій раді та керівництву Університету щодо 

шляхів та методів удосконалення його статутної діяльності; 
5.2.8.інформувати Міністерство освіти і науки України про стан діяльності та 

рівень ефективності управління Університетом, вносити пропозиції щодо вжиття 

заходів з ліквідації виявлених порушень; 

5.2.9.вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування 

Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав, 

передбачених законодавством, статутом Університету, контрактом; 

5.2.10.висвітлювати свою діяльність у засобах масової інформації, 
оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних 

стендах, на офіційних веб-сайтах. 

5.3. Члени Наглядової ради мають право: 

5.3.1. брати участь у роботі Конференції трудового Університету з правом 

дорадчого голосу; 

5.3.2. брати участь у засіданнях вченої ради Університету, вчених рад 

навчально-наукових інститутів, ректорату та інших робочих і дорадчих органів; 

5.3.3. ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях 

Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;  

5.3.4. вносити пропозиції до проектів рішень Наглядової ради; 

5.3.5. надавати рекомендації керівництву Наглядової ради з усіх питань, що 

віднесені до її компетенції. 
 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

 

6.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність, вивчаючи необхідну вихідну 

інформацію, отриману від відповідних підрозділів Університету, міністерств 

(відомств), беручи участь у роботі вченої ради, ректорату і громадських організацій 

Університету та розглядаючи окремі питання, відповідно до своєї компетенції, 
приймає рішення на відповідних засіданнях. 

6.2. Формою роботи Наглядової ряди є засідання, які проводяться за мірою 

необхідності, але не менше одного разу на рік. Рішення про проведення засідання 

приймає Голова Наглядової ради. 

6.3. Голова Наглядової ради організує роботу Ради і несе відповідальність за 

виконання покладених на Раду повноважень. 

6.4. Заступник Голови Наглядової ради надає допомогу Голові, а на час його 

відсутності – виконує функції Голови. 
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6.5. Відповідальний секретар Наглядової ради готує разом з членами 

Наглядової ради та ректором Університету відповідні матеріали на засідання Ради та 

оформлює прийняті Радою рішення. 

6.6. Рішення Наглядової ради набирають чинності, якщо в засіданні взяли 

участь не менше 2/3 членів та проголосували за рішення не менше 3/4 присутніх. За 

умови рівної кількості голосів «за» і «проти» вирішальним є голос Голови Ради. 

6.7. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими 

для виконання керівництвом Університету.  

6.8. Оформлені рішення Ради підписують Голова Ради (або заступник Голови, 

що виконує його функції) та відповідальний секретар Ради. 

6.9. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові 
Університету, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що відносяться 

до їх компетенції. 
6.10. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової 

ради здійснює Університет. 

6.11. За необхідності, окремі рішення Наглядової ради затверджуються в 

Міністерстві освіти і науки України у встановленому законодавством порядку. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

7.1. Наглядова рада співпрацює з усіма структурними підрозділами 

Університету з питань організаційної діяльності та забезпечення роботи 

структурних підрозділів.  

 

Таблиця – Взаємодія з іншими структурними підрозділами ДонНУЕТ 

 
Назва підрозділу Отримання інформації, документа-ції 

тощо 

Надання інформації, документації 
тощо 

Канцелярія та архів Накази, розпорядження, листи Документи згідно з реєстром 

Всі підрозділи 

ДонНУЕТ 

Звіти, плани діяльності, стратегія 

розвитку відділів/Університету 

Надання письмових та усних 

роз’яснень з питань проведення 

діяльності 
 

Відділ кадрів Накази з питань преміювання Пропозиції щодо преміювання 

ректора, проректорів та членів 

ректорату 

Бухгалтерія Відомості щодо строків виплати 

заробітної плати 

Контроль за строками виплат 

заробітної плати, компенсації за 

відрядження працівників, 

виконання рішень суду 



 

Система менеджменту якості 
Положення про наглядову раду 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ  

05.01 - 06 - 2016 

Сторінка 9 з 11 

 

Юрисконсульт Договори про співпрацю і 
партнерство, бланки договорів; 

отримання юридичних консультацій 

з питань, пов’язаних із діяльністю 

Наглядової ради 

Щодо підписання договорів про 

співпрацю і партнерство 

 



 

Система менеджменту якості 
Положення про наглядову раду 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ  

05.01 - 06 - 2016 

Сторінка 10 з 11 

 

 

Ф 01.01 – 01 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 

№ 

Прим. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача Підпис отримувача Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

Система менеджменту якості 
Положення про наглядову раду 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ  

05.01 - 06 - 2016 

Сторінка 11 з 11 

 

 

Ф 01.01 – 03 
 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН 

 

Зміни 

№ 

№ листа (сторінки) 

Підпис особи, 

яка 

внесла зміну 

Дата 

внесення 

зміни 

Дата 

введення 

зміни 

зміненого заміненого нового анульованого    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ф 01.01 – 04 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 
Дата ревізії Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


