
ПРОЕКТ 

ПОГОДЖЕНО      ЗАТВЕРДЖЕНО 

Міністерство освіти      Голова наглядової 

і науки України      ради університету 

«___» ________ 2016 р.        «___» ________ 2016 р. 

____________________     ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про Наглядову Раду  

Львівського національного університету ветеринарної  

медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів 2016 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Наглядова рада Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (далі - 

Наглядова рада Університету) створюється відповідно до статі №37 Закону 

України "Про вищу освіту" 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 і є документом, який 

визначає компетенцію, принципи управління та організацію її роботи. 

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією 

України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, Міністерства освіти і науки України, а також цим Положенням. 

1.3. Наглядова рада утворюється та затверджується наказом 

Міністерства освіти і науки України за поданням керівництва університету у 

складі голови, секретаря та членів Наглядової ради. 

1.4. Строк повноважень Наглядової ради становить п'ять років. 

1.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, 

керуючись принципом колегіальності та гласності при ухваленні рішень. 

 

2. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ 

2.1. Розглядає шляхи перспективного розвитку Університету, сприяє 

керівництву вузу в реалізації державної політики у галузі вищої освіти та 

науки. 

2.2. Визначає основні напрямки підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації фахівців та у створенні умов для отримання 

адекватного державного замовлення на підготовку фахівців, контролює хід 

виконання цього замовлення. 

2.3. Визначає відповідність рівня і змісту навчання в Університеті 

сучасним вимогам до підготовки фахівців з різних напрямків та 

спеціальностей. 



2.4. Сприяє налагодженню співробітництва з навчальними, науковими 

та виробничими центрами України та інших держав. 

2.5. Сприяє налагодженню активної взаємодії з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, науковою громадкістю, 

суспільно-політичними та комерційними структурами в інтересах розвитку 

університету. 

2.6. Сприяє кадровому забезпеченню Університету.  

2.7. Здійснює громадський контроль за діяльністю університету, 

заслуховує звіти ректора про стан та перспективи розвитку закладу. 

2.8. Надає допомогу в розвитку наукових досліджень та сприяє 

впровадженню отриманих результатів досліджень і розробок у практику. 

2.9. Розглядає питання обсягів фінансування Університету, а також 

контролює хід  використання бюджетних та інших коштів. 

2.10. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів 

навчальної, наукової, виховної, інноваційної, методичної, видавничої, 

адміністративно-господарської діяльності університету. 

2.11. Вносить пропозиції щодо змін до статуту Університету. 

2.12. Здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Університету, які 

випливають з компетенції Наглядової ради, передбаченими статтею 37 

Закону України «Про вищу освіту». 

2.13. Щорічно звітує про свою діяльність перед Міністерством освіти і 

науки України, у підпорядкуванні якого знаходиться університет. 

 

3. ПРАВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

3.1. Залучати спеціалістів Міністерства освіти і науки України, інших 

міністерств, спеціалістів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції. 

3.2. Одержувати в установленому порядку від органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 



організацій інформацію і матеріали, які необхідні для виконання покладених 

на неї завдань. 

3.3. Виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-

правових актів України в галузі освіти і науки. 

3.4. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є 

обов'язковими для виконання керівником Університету. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

УНІВЕРСИТЕТУ  

4.1. До складу Наглядової ради входять особи, які затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України. 

4.2. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських 

засадах.  

4.3. Членами Наглядової ради можуть бути:  

 керівники органів державної влади різних рівнів; 

 представники управлінської ланки аграрної галузі областей 

Західного регіону України; 

 представники галузевих асоціацій та громадських організацій, 

товаровиробників, бізнес-структур тощо;  

 представники регіональних відділень Всеукраїнської асоціації 

сільських та селищних рад;  

 меценати; 

 науковці; 

 народні депутати та депутати місцевих рад; 

 представники профспілок. 

4.4. Персональний склад Наглядової ради затверджується Наказом 

Міністерства освіти і науки України.  

4.5. Очолює Наглядову раду її голова.  

 



5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЇЇ РІШЕНЬ  

5.1. Наглядова рада здійснює свою діяльність відповідно до 

регламенту, який затверджує її голова.  

5.2. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться по 

мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.  

5.3. Засідання Наглядової ради вважається правомірним, якщо на 

ньому присутні не менше половини членів Наглядової ради.  

5.4. Голова Наглядової ради: 

 організовує роботу Наглядової ради; 

 скликає її засідання; 

 головує на засіданнях Наглядової ради; 

 координує діяльність членів Наглядової ради щодо виконання 

покладених на них завдань; 

 визначає осіб, відповідальних за підготовку питань, що включені 

до порядку денного, та осіб, які не є членами Наглядової ради, але мають 

бути присутніми на її засіданні; 

 підписує рішення, в тому числі витяги з протокольних рішень 

Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді з питань, що 

обговорюються та вирішуються Наглядовою радою; 

 представляє Наглядову раду в органах державної влади, 

підприємствах, установах, організаціях, засобах масової інформації; 

 здійснює інші повноваження з метою виконання Наглядовою 

радою своїх повноважень. 

5.5. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю 

голосів, присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного 

розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови є вирішальним. 

5.6. 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.  

5.7. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Наглядової ради здійснює Університет. 

 


