
       

 

ПОЛОЖЕННЯ  

 ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 

 Міжнародного університету фінансів 

 
  

 

 1.Загальні положення.  

 1.1. Наглядова рада приватного вищого навчального закладу  

"Міжнародний університет фінансів» (далі - Наглядова рада Університету) 

створена з метою сприяння розв’язанню завдань перспективного розвитку 

Університету, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності і 

здійснення громадського контролю за їх використанням, а також за управлінням 

його майном, додержанням мети його створення.  

 1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням.  

  

 2.Основними завданнями Наглядової ради є: 

- визначення шляхів перспективного розвитку Університету та сприяння 

керівництву Університету в реалізації державної політики з підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців; 

- визначення відповідності рівня навчання в Університеті сучасним вимогам до 

підготовки та перепідготовки фахівців; 

- визначення пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних наукових 

досліджень в Університеті, спрямованих на інноваційний розвиток держави; 

- аналіз кадрового та матеріального забезпечення в Університеті та підготовка 

рекомендацій з цих питань; 

- аналіз кошторису Університету та розробка рекомендацій з ефективного 

використання бюджетних коштів; 

- пошук шляхів розширення і вдосконалення міжнародного співробітництва 

Університету; 

- здійснює контроль за діяльністю керівництва Університету, заслуховує звіти 

ректора  Університету про виконання основних завдань закладу;  

  

 3.Наглядова рада має право:  

- брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського 

самоврядування університету з правом дорадчого голосу ;  

- вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування 

університету подання про відкликання керівника університету з підстав, 

передбачених законодавством, статутом університету, контрактом.  

  

 4. Склад і компетенція членів Наглядової ради визначається загальними 

зборами засновників. 

 Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п'ять 

років. 



 5. 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 

Університету або особа, яка виконує його обов'язки.  

  

 6. 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, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для 

їх врахування  керівництвом Університету. Рішення Наглядової ради 

оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні. 

 

 

 

 

  

 


