
 



1.Загальні положення 

1.1.  Наглядова рада Одеської державної академії будівництва та архітектури (Академії) 

утворюється відповідно до статті 37 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII.  

1.2.  Наглядова рада академії у своїй роботі керується Конституцією України, Законом України 

«Про вищу освіту», нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 

академії та даним Положенням. 

 

2. Завдання Наглядової ради  

2.1. Наглядова рада академії утворюється з метою сприяння розв’язанню завдань 

перспективного розвитку академії, залученню фінансових ресурсів для забезпечення її 

діяльності, а також ефективного управління майном, додержанням мети її створення. 

2.2. Наглядова рада сприяє ефективній взаємодії академії з державними органами та 

органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними 

організаціями та суб’єктами господарської діяльності. 

2.3. Наглядова рада здійснює громадський контроль за діяльністю академії. 

 

3. Функції Наглядової ради  

3.1. Наглядова рада в межах своєї компетенції розглядає стратегію розвитку академії, сприяє 

керівництву закладу в реалізації державної політики з підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців та виконання наукових розробок для суб’єктів 

господарської діяльності, базових галузей економіки України та вдосконалення змісту 

вищої школи. 

3.2. Наглядова рада бере участь у визначенні основних напрямів підготовки кваліфікованих 

фахівців та у створенні умов для отримання державного замовлення на підготовку 

фахівців. 

3.3. Наглядова рада надає допомогу в розвитку наукової діяльності академії, у визначенні 

пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, що 

спрямовані на інноваційний розвиток і зміцнення безпеки держави, аналізує ефективність 

науково-інноваційної діяльності та сприяє впровадженню отриманих результатів 

досліджень і розробок у практику та навчальний процес. 

3.4. Сприяє органам громадського самоврядування академії у здійсненні їх діяльності. 

 

 

 



4. Повноваження та організація роботи Наглядової ради 

4.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується Вченою радою академії.  

Термін повноважень членів Наглядової ради становить п’ять років. 

Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

4.2. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру 

потреби, але не рідше одного разу на рік. 

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її 

членів. 

Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності – заступник 

голови. 

У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь ректор академії або 

особа, яка виконує його обов’язки. 

4.3. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі 

рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є 

вирішальним. 

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписує головуючий на 

засіданні. 

4.4. 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, а у разі необхідності – ректорату академії та 

інших офіційних заходах, які проводяться в академії; 

 представляє Наглядову раду в Міністерстві освіти і науки України, в державних 

органах та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 

організаціях та засобах масової інформації; 

 у разі необхідності тимчасово покладає виконання обов'язків голови Наглядової ради 

на одного з його заступників; 

 здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою радою 

своїх повноважень. 



 


