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1 Загальні положення

1.1 Це положення розроблено на підставі Закону України 
„Про вищу освіту”, Статуту коледжу.

1.2 Адміністративна рада є робочим органом керівництва 
коледжу для оперативного вирішення поточних питань навчальної, 
навчально-виробничої, виховної, фінансово-господарської та іншої 
діяльності коледжу, що потребують колегіального обговорення.

1.3 Адміністративну раду очолює директор коледжу. До 
складу адміністративної ради входять заступники директора, 
завідуючі відділеннями, головний бухгалтер.

1.4 Адміністративна рада в своїй роботі керується Законом 
України „Про вищу освіту”, Статутом коледжу, іншими 
нормативними та розпорядчими документами в галузі вищої освіти.

2 Основні завдання діяльності адміністративної ради

Адміністративна рада:
2.1 обговорює і рекомендує до затвердження перспективні та 

річні плани роботи коледжу;
2.2 визначає питання, які виносяться для обговорення на 

зборах трудового колективу, засіданнях педагогічної ради, в 
органах студентського самоврядування;

2.3 розробляє пропозиції щодо обсягів прийому на навчання;
2.4 заслуховує керівників структурних підрозділів про хід 

виконання планів роботи, ускладнення, які виникають в процесі 
роботи і прийняті в зв'язку з ними рішення;

2.5 уточнює конкретні питання проведення запланованих 
заходів на тиждень;

2.6 заслуховує керівників структурних підрозділів про стан 
трудової дисципліни;

2.7 заслуховує завідуючих відділеннями про виконання 
графіку освітнього процесу, розкладу занять, хід дипломного 
проектування, результати проведення екзаменів тощо;

2.8 аналізує рух контингенту студентів, причини відрахувань;
2.9 заслуховує інформацію головного бухгалтера про 

фінансовий стан коледжу і заходи щодо забезпечення фінансових 
надходжень та витрат;



2.10 визначає терміни і порядок підготовки до акредитації 
спеціальностей, на яких закінчується термін дії сертифікатів;

2.11 обговорює і вносить пропозиції директору коледжу з 
кадрових питань;

2.12 вирішує інші питання діяльності коледжу.

З Організація роботи адміністративної ради

3.1 Чергові засідання адміністративної ради проводяться 
щотижнево. Для вирішення невідкладних питань можуть 
скликатися позачергові засідання.

3.2 Для підготовки питань до обговорення на засіданнях 
адміністративної ради можуть створюватись робочі групи з числа 
членів адміністративної ради або інших працівників коледжу.

3.3 Засідання адміністративної ради проводяться під 
головуванням директора коледжу, а у разі його відсутності особою, 
що його заміщує.

3.4 На засідання адміністративної ради можуть 
запрошуватись керівники структурних підрозділів, інші працівники 
для звітів, пояснень, отримання доручень з питань, які 
вирішуються.

3.5 Прийняті адміністративною радою рішення заносяться до 
протоколу засідання.

3.6 Інформування працівників про рішення адміністративної 
ради, які їх стосуються, покладається на завідувача канцелярією.
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