
 



 

1.7. Місцезнаходження Піклувальної ради та її юридична адреса: вул. Героїв 

Сталінграду, 21, м. Лисичанськ, Луганська обл., 93108. Для забезпечення своєї 

діяльності Піклувальна рада може мати свій рахунок у банку. 
 

1.8. Склад Піклувальної ради визначений у складі 3-7 осіб. 
 

1.9. Голова Піклувальної ради обирається на засіданні Піклувальної ради, термін 

його повноважень  обмежується  терміном  діяльності  знову  затвердженого  складу 

Піклувальної ради. 
 

1.10. Розподіл доручень між членами Піклувальної ради визначається на засіданні 

ради. 
 

1.12. Здійснення своїх функцій членами ради здійснюється на безоплатній основі.  

 

 

2. Основні напрями діяльності Піклувальної ради 
 

2.1. Основними напрямами діяльності Піклувальної ради є: 

- удосконалення навчально-виховного процесу в коледжі й підвищення якості 

освіти і науки; 

- залучення додаткових фінансових та інших ресурсів з метою забезпечення 

подальшого розвитку коледжу; 

- удосконалення матеріально-технічної бази коледжу; 

- створення додаткових соціальних гарантій викладацькому складу й 

співробітникам коледжу, усебічне сприяння покращенню умов їхньої праці й відпочинку;  

- покращення умов навчання студентів, підвищення ступеня їхньої соціальної 

захищеності, особливо студентів-сиріт і студентів з неповних та малозабезпечених сімей, 

сприяння працевлаштуванню випускників коледжу. 

 

 

3. Повноваження Піклувальної ради та її Голови 
 

3.1. Піклувальна рада має право: 

- вносити на розгляд виконавчої влади, директора коледжу, загальних зборів 

(конференції) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, 

наукової, культурно-спортивної бази коледжу; 

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування коледжу;  

- сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, студентів; 

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

коледжу з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку. 
 

3.2. Піклувальна рада бере участь у підготовці перспективного плану розвитку 

коледжу, а також в обговоренні результатів його виконання. 
 

3.3. Піклувальна рада забезпечує захист і представництво інтересів коледжу в 

органах законодавчої та виконавчої влади на регіональному рівні, а також в органах 

місцевого самоврядування. 
 

3.5. Голова Піклувальної ради має право представляти коледж в органах 

державної влади, громадських організаціях, у відносинах з міжнародними партнерами.  

 

 

4. Створення піклувальної ради та організація її діяльності 
 

4.1.Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів колективу 

коледжу. За рішенням загальних зборів складається наказ, який затверджується 

директором коледжу. 
 

4.2. Повноваження знову затвердженого складу Піклувальної ради можуть 

становити від трьох до п’яти років. 



 

4.3. Члени Піклувальної ради обираються на загальних зборах колективу коледжу 

шляхом голосування простою більшістю голосів. У випадках, коли хтось із членів 

Піклувальної ради вибуває, на загальних зборах коледжу на його місце обирається інша 

особа. 
 

4.4. Засідання Піклувальної ради проводяться не рідше, ніж двічі на рік, або за 

необхідністю. 
 

4.5. За підсумками питань, що розглядаються, Піклувальна рада приймає рішення, 

які доводяться до відома адміністрації, педагогічної ради коледжу, Вченої ради 

університету й носять рекомендаційний характер. У випадку затвердження педагогічною 

радою коледжу вони стають обов’язковими для виконання. 
 

4.6. Усі рішення Піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів.  
 

4.7. На засіданні Піклувальної ради ведеться протокол, який підписується 

Головою ради й секретарем. 
 

4.8. Голова Піклувальної ради один раз на рік звітується перед загальними 

зборами колективу коледжу. 

 

 

 
 

Розглянуто та схвалено  

на засіданні педагогічної 

ради коледжу 

Протокол № 1 

від 22. 08. 2016 р.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


