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ПОЛОЖЕННЯ
Про Наглядову раду Національного транспортного університету

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Наглядова рада Національного транспортного університету (далі –
наглядова рада) створена для забезпечення функціонування навчального
закладу та здійснення контролю за його діяльністю відповідно до Закону
України «Про вищу освіту».
1.2. Наглядова рада – це орган самоврядування, який формується з
громадян України – представників органів державної влади, освіти, науки,
культури, економіки, громадських та комерційних організацій.
1.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України,
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Указами Президента
України, Постановами Верховної Ради України, нормативно-правовими
актами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету та цим
Положенням .
1.4. Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль
членів ради, керівників і працівників Університету на створення умов для
успішної діяльності та постійної підтримки подальшого розвитку
Університету як сучасного національного вищого навчального закладу, що
забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної вищої освіти і науки та
інтегрується у світову освітню систему.
1.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах і
будує її на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та
рівноправності членства, незалежності, гласності.
1.6. Втручання органів державного управління в діяльність Наглядової
ради допускається лише у випадках, передбачених законодавством України.

2. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
Наглядової ради: голова Наглядової

2.1.
Склад
ради, члени
Наглядової ради.
2.2.
До складу Наглядової ради входять 5 осіб.
2.3.
Персональний склад Наглядової ради Університету обирається
Вченою радою відкритим голосуванням.
2.4.
До складу Наглядової ради не можуть входити працівники
Університету.
2.5.
Члени Наглядової ради обирають зі свого складу Голову
Наглядової ради.
2.6.
Термін повноважень Наглядової ради становить 5 років.
3. ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
3.1.
Основними завданнями Наглядової Ради є:
- сприяння розв’язанню перспективних завдань розвитку Університету;
- залучення фінансових ресурсів для забезпечення діяльності
Університету з основних напрямів розвитку і здійснення контролю зі їх
використанням;
- сприяння у ефективній взаємодії Університету з державними органами
та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільнополітичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в
інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності та
конкурентоспроможності Університету;
- здійснення громадського контролю за діяльністю Університету;
4.КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
4.1. Положення про Наглядову раду Університету схвалюється Вченою
радою Університету.
4.2. Наглядова рада здійснює:
- розгляд і погодження навчальної, наукової та фінансової стратегії
діяльності та перспектив подальшого розвитку Університету;
- аналіз дій органів управління Університету щодо організації та
забезпечення умов для розвитку науково-педагогічного персоналу до
визнаного загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації;
- оцінку рівня наукової діяльності щодо розроблення та практичної
реалізації найважливіших державних програм у транспортній та дорожньобудівельних сферах;
- оцінку роботи Університету, окремих його підрозділів чи керівників
стосовно забезпечення загальнодержавного і міжнародного визнання

результатів діяльності Університету та мотивоване
подання ректору
пропозицій щодо структурних або кадрових змін за результатами такої
роботи;
- попередній розгляд і погодження заходів щодо створення сучасної
матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури
Університету;
- внесення на розгляд Конференції трудового колективу пропозицій
щодо внесення змін у Статуті Університету, а також з інших питань, які
віднесено до компетенції Конференції;
- нагляд за дотриманням Університетом у своїй діяльності норм чинного
законодавства та Статуту Університету, виконанням рішень органів
законодавчої та виконавчої влади;
- інші дії щодо контролю за діяльністю Університету, які випливають із
компетенції Наглядової ради.
4.3. Наглядова рада сприяє діяльності Університету у виконанні
основних функцій через:
- входження з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів
державного управління;
- надання спонсорської допомоги з ініціативи керівників підприємств і
організацій-членів Наглядової ради;
- висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації, на зборах,
конференціях тощо.
4.4. Наглядова рада стежить за дотриманням в Університеті положень
Великої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав
людини на освіту.
4.5. Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі
Конференції трудового колективу університету з правом дорадчого голосу.
4.6. Наглядова рада має право висувати перед Конференцією трудового
колективу мотивовану пропозицію про обрання або продовження
повноважень ректора Університету.
4.7. Наглядова рада має право вносити Конференції трудового колективу
Університету подання про відкликання ректора Університету з підстав,
передбачених законодавством, Статутом Університету, контрактом.
5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність вивчаючи необхідну вихідну
інформацію з відповідних підрозділів Університету, беручи участь у роботі
Вченої ради, ректорату і громадських організацій Університету.

5.2. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не
менше одного разу на рік.
5.3.Рішення Наглядової ради набирають чинності, якщо в засіданні взяли
участь не менше 2/3 членів та проголосували за рішення не менше ¾
присутніх.
5.4. З питань компетенції Наглядової ради приймаються відповідні
рішення. Рішення Наглядової ради є обов’язковими для виконання всіма
підрозділами Університету та враховуються при здійсненні контролю
відповідними державними органами. Рішення Наглядової ради оформляється
протоколом, який підписує Голова Наглядової ради.

