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1. Загальні положення
1. Піклувальна рада є органом самоврядування, який формується з числа
батьків студентів Коледжу, педагогічного колективу коледжу, органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, інших зацікавлених
осіб з метою залучення громадськості до обговорення і сприяння
вирішення проблем навчального закладу та забезпечення належних умов
для його ефективної діяльності, з метою втілення в життя Коледжу Указу
Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення освіти
розвитку освіти та національну доктрину розвитку освіти України у ХХІ
столітті".
2. У своїй роботі Піклувальна Рада керується Конституцією та законами
України, зокрема законом «Про освіту», «Про Вищу освіту», опираючись
на ті статті, які передбачають додаткові види соціального і матеріального
забезпечення студентів у вигляді додаткової соціальної і матеріальної
допомоги за рахунок коштів громадян та юридичних осіб (місцевих
бюджетів, міністерств та відомств, установ, організацій), а також інших
надходжень.
3. Відповідно до положень Закону України «Про освіту» щодо фінансово –
господарської діяльності закладів освіти передбачено додаткові джерела
їх фінансування, а саме: добровільні грошові внески та матеріальні
цінності, які одержані від громадян, підприємств, організацій,
благодійних фондів. Положенням про вищий навчальний заклад освіти
та іншими нормативно – правовими актами, що регулюють діяльність
навчальних закладів системи вищої освіти, передбачено створення
Піклувальної Ради, як однієї з структур органів самоврядування.
2. Основні завдання піклувальної ради
1. Піклувальна Рада ставить перед собою такі завдання:


співпраця з адміністрацією Коледжу, органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, окремими громадянами з метою покращення
умов навчання та виховання Студентів у Коледжі;



сприяння зміцненню навчально – виробничої, наукової, матеріально –
технічної, культурно – спортивної та лікувально – оздоровчої бази Коледжу;



сприяння організації та проведенню заходів, які спрямовані на охорону та
зміцнення здоров’я студентів та інших учасників навчально – виховного
процесу;



організація дозвілля (конкурси, вечори відпочинку, спортивні змагання
тощо) та оздоровлення студентів і навчально – педагогічних працівників;
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сприяння забезпеченню культурного, духовного, і фізичного розвитку
особистості, виховання молоді в дусі національного патріотизму і поваги до
Конституції та законів України, суспільства і держави;



сприяння вивченню попиту на ринку праці на фахівців за спеціальностями,
навчання з яких здійснює Коледж, та працевлаштування його випускників;



стимулювання творчої праці педагогічних працівників і студентів;



сприяння забезпеченню профорієнтаційної діяльності в Коледжі;



сприяння створенню умов для стажування викладачів та підвищення їх
професійної кваліфікації, практики студентів на виробництві;



всебічне зміцнення зав’язків між родинами студентів і Коледжу;



сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за
інтересами;



сприяння організації спілкування зі студентами інших навчальних закладів і
молодіжними організаціями.
1. Піклувальна Рада діє на засадах:



пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи і суспільства;



самоврядування і самофінансування;



колегіальності при ухваленні рішень;



добровільності і рівноправності членства;



законності і гласності, прозорості діяльності та прийнятті рішень;



незалежності від політичних партій, громадських та релігійних організацій.
3. Організація діяльності Піклувальної Ради
1. Піклувальна Рада Коледжу створена за рішенням Педагогічної ради
коледжу (протокол №1 від 02.09.2016 року).
2. Піклувальна Рада формується з числа батьків, представників
студентського самоврядування та педагогічного колективу, органів
виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, інших
зацікавлених осіб.
3. Персональний склад Піклувальної Ради щорічно, до 25 грудня
поточного року, затверджується наказом директора Коледжу за
поданням Голови Піклувальної Ради, яке подається до 15 грудня
поточного року. У випадку відсутності у передбачені вище терміни
подання голови Піклувальної Ради щодо її персонального складу,
директор Коледжу призначає її склад на власний розсуд з числа осіб,
зазначених в пункті 3.2. цього положення.
4. Члени Піклувальної Ради працюють на громадських засадах.
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5. Наказом директора Коледжу із складу Піклувальної Ради можуть бути
виключені особи, які своєю поведінкою перешкоджають ефективному
функціонуванню Піклувальної Ради. Наказ про розписку доводиться
до відома всіх членів Піклувальної Ради.
6. У разі виключення з Піклувальної Ради її членів, голова протягом 10
календарних днів після ознайомлення з наказом про виключення,
подає директору Коледжу подання про включення до складу
Піклувальної Ради осіб взамін тих, які вибули. У разі відсутності
такого подання директор Коледжу вправі включити до складу
Піклувальної Ради осіб на власний розсуд.
7. Піклувальна Рада шляхом відкритого голосування обирає зі свого
складу робочий комітет у кількості 6 – 8 осіб, який є її виконавчим
органом і здійснює всю її оперативну діяльність.
8. Очолює Піклувальну Раду голова, який є одночасно головою
робочого комітету. Голова обирається на загальних зборах членів
Піклувальної Ради шляхом відкритого голосування.
9. Голова Піклувальної Ради здійснює планування та координацію її
роботи, скликає загальні збори, готує та проводить засідання,
затверджує її рішення, керує оперативною роботою робочого
комітету, без довіреності представляє Піклувальну Раду у органах
державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах,
установах, організаціях всіх форм власності з питань, що віднесені до
її компетенції.
10.З числа членів робочого комітету Піклувальної Ради обираються
заступник голови, секретар і скарбник.
11.Робочий комітет щомісячно проводить засідання, де звітує про
виконану роботу.
12.Засідання Піклувальної Ради проводяться в міру потреби, але не
рідше чотирьох разів на рік.
13.Засідання Піклувальної Ради є правомочним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин її членів.
14.Рішення Піклувальної Ради приймаються простою більшістю голосів.
У разі рівного розподілу голосів, голос голови є вирішальним.
15.Рішення Піклувальної Ради у семиденний термін доводяться до
відома адміністрації Коледжу та батьків.
16.Не допускається втручання членів Піклувальної Ради у навчально –
виховний процес (відвідування занять, практик, засідань педагогічної
ради тощо) без погодження з директором Коледжу.
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4. Права Піклувальної Ради
1. Піклувальна Рада має право:


сприяти розробкам та запровадженню програм діяльності Коледжу з метою
створення та залучення додаткових джерел фінансування Коледжу; надання
матеріальної та технічної допомоги;



вживати всіх можливих заходів для зміцнення навчально – виробничої,
наукової, матеріально – технічної, культурно – спортивної та лікувально –
спортивної бази Коледжу;



сприяти в стимулюванню творчої праці науково – педагогічних працівників
і студентів;



вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади т а місцевого
самоврядуванням пропозиції щодо зміцнення навчально – виробничої,
наукової, матеріально – технічної, культурно – спортивної та лікувально –
спортивної бази Коледжу;



брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи
Коледжу з метою сприяння їх вирішення у встановленому порядку.
5. Заключні положення
1. Дане положення набуває юридичної
затвердження директором Коледжу.

сили

з

моменту

його

2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться наказом
директора Коледжу та є його невід’ємною частиною.
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