
   ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом №43 

від 29 серпня  2016 р. 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я   
про Наглядову раду 

Закарпатської академії мистецтв 
 

1. Загальні положення 
1.1. Наглядова рада Закарпатської академії мистецтв (далі – 

Наглядова рада) створюється згідно зі  ст.37 Закону України “Про вищу 
освіту” для здійснення нагляду за управлінням майном  навчального 
закладу та додержанням мети  його створення. 

1.2. Наглядова рада утворюється терміном на 5 років. 
1.3. Наглядова рада у своїй роботі керується Конституцією України, 

Законами України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, Указами Президента 
України, постановами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, 
нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Статутом 
Закарпатської академії мистецтв та даним Положенням. 

1.4. Персональний склад Наглядової ради погоджується Вчсеною 
радою і затверджується  Наказом  ректора Закарпатської академії 
мистецтв.  Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на 
громадських засадах.  

 
2. Головні завдання Наглядової ради академії 
Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань розвитку 

Закарпатської академії мистецтв, залученню фінансових ресурсів для 
забезпечення її діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню 
контролю за їх використанням, ефективній взаємодії з державними 
органами та органами місцевого самоврядування, навчальними, науковими 
та мистецькими центрами України та інших держав, суспільно-
політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в 
інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і 
конкурентоспроможності академії, здійснює громадський контроль за її 
діяльністю тощо. 
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3. Функції Наглядової ради академії 

Наглядова рада ЗХІ: 
� розглядає шляхи перспективного розвитку ЗАМ; 
� надає допомогу керівництву академією в реалізації державної 

політики у галузі вищої освіти і науки, у забезпеченні високої якості освіти 
та розвитку наукової діяльності;  

� сприяє ефективній взаємодії академії з органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування, навчальними, науковими і 
мистецькими  закладами України та інших держав, науковою 
громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в 
інтересах розвитку ЗАМ  в системі вищої освіти  України;  

� здійснює громадський контроль за діяльністю керівництва 
Закарпатської академії мистецтв; 

� сприяє кадровому забезпеченню академії; 
� аналізує діяльність академії та розробляє пропозиції щодо її 

покращення; 
� члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі 

вищого колегіального органу громадського самоврядування академії з 
правом дорадчого голосу 

� заслуховує звіти ректора з питань виконання статутних завдань 
та приймає рішення  з питань функціонування, реорганізації  академії та 
окремих її підрозділів. 

 

4. Організаційна структура Наглядової ради  
4.1. До складу Наглядової ради входять особи, які є її членами. До 

складу Наглядової ради не можуть входити працівники академії. 
4.2. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на 

громадських засадах. 
4.3. Членами Наглядової ради можуть бути: 
� керівники різних рівнів державної влади; 
� керівники установ, підприємств, спілок у галузі мистецтва; 
� депутати різних рівнів влади; 
� представники  профспілкових організацій різних рівнів. 
4.4.  Очолює Наглядову раду її голова, який обирається на 

організаційному засіданні Наглядової ради більшістю голосів її членів. 
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5. Організація роботи Наглядової ради 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. Рішення про проведення засідання Наглядової ради приймає її 

голова.  
5.5. Засідання ради проводить голова Наглядової ради. 
5.6. Голова 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. 

5.7. Забезпечення членів Наглядової ради довідковими матеріалами з 
питань, внесених до порядку денного, здійснює ректорат академії. 

5.8. Підготовлені згідно з порядком денним матеріали для розгляду 
на засіданні Наглядової ради передаються її секретареві не пізніше ніж за 
10 робочих днів до засідання. 

5.9. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю 
голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради. 

5.10. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є 
обов’язковими для виконання керівництвом академією. 

5.11. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які 
підписують голова та секретар ради. 

5.12. Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються ректорові 
ЗАМ, а в разі потреби – органам виконавчої влади, органам місцевого 
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що 
відносяться до їх компетенції. 

5.13. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Наглядової ради здійснює ЗАМ. 

5.14. Секретар Наглядової ради призначається головою Наглядової 
ради за погодженням з ректором з числа працівників ЗАМ. 

Секретар Наглядової ради:  
� веде документацію Наглядової ради;  
� готує матеріали до засідань Наглядової ради;  
� здійснює контроль за виконанням її рішень; веде і зберігає 

протоколи засідань Наглядової ради;  
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� веде облік присутності членів Наглядової ради на засіданнях;  
� виконує інші повноваження і доручення голови Наглядової 

ради, пов’язані з організацією її діяльності.  
 
6. Наглядова рада  ЗХІ має право:  
� знайомитись з документами, що складають офіційне 

діловодство академії;  
� залучати до підготовки та розгляду питань спеціалістів органів 

державної влади, органів місцевого самоуправління, підприємств, установ і 
організацій (за їх згодою), експертів з відповідного напрямку;  

� виступати з клопотаннями перед органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями відносно розвитку ЗАМ, зміцнення його матеріально-
технічної бази і фінансового становища;  

� виступати з пропозиціями щодо внесення змін до нормативно-
правових актів України в галузі освіти і науки;  

� ініціювати внесення змін до Статуту ЗАМ;  
� вивчати окремі сторони діяльності ЗАМ та надавати відповідні 

рекомендації керівництву академією;  
� ініціювати внесення тих чи інших питань на розгляд 

конференції трудового колективу та Вченої ради ЗАМ.  
 
7. 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;  
� підписує рішення, в тому числі витяги з протокольних рішень 

Наглядової ради, листи, звернення, запити, відповіді стосовно 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.  
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Голова Наглядової ради може за власним бажанням достроково 
припинити свої повноваження, повідомивши про своє рішення членів 
Наглядової ради і керівництво ЗАМ. 

Голова Наглядової ради несе відповідальність за виконання її рішень 
та достовірність інформації, що міститься у відповідних документах. 

8. Участь у роботі Наглядової ради для її членів є почесним 
обов’язком громадянина у сприянні функціонуванню і розвитку ЗАМ, 
здійснюється на добровільних засадах. 

 
9. Члени Наглядової ради мають право:  
� ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових 

засіданнях Наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;  
� вносити пропозиції щодо внесення змін до порядку денного 

засідання та проектів рішень Наглядової ради;  
� знайомитись з матеріалами і документами, підготовленими 

структурними підрозділами ЗАМ у зв’язку з розглядом питань на засіданні 
Наглядової ради;  

� достроково припинити свої повноваження, звернувшись з 
відповідною заявою до голови Наглядової ради.  

10. Закарпатській академії мистецтв дозволяється оплачувати членам 
Наглядової ради, які прибули на її засідання з-поза меж Ужгорода  вартість 
проїзду від їх місць постійного проживання до Ужгорода  і назад та 
виплачувати добові в день засідання. 

Положення розглянуто на засіданні Вченої ради Закарпатського 
художнього інституту  29 серпня 2016  р.,  протокол № 1. 
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                                                                                                ЗАТВЕРДЖУЮ 
                                                                                               Ректор ЗХІ 
 
                                                                               ______________ І. І. Небесник 
                                                                               «____»_________2015 р. _____ 
 
 

ЗМІНИ  до  ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 
ЗАКАРПАТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ІНСТИТУТУ 

 
(дані зміни є невід’ємною частиною Положення про Наглядову раду 

Закарпатського художнього інституту, погодженого у Міністерстві освіти і 
науки України ______2009 року № 185 

 
 
 

Розглянуто на засіданні Вченої ради З 
акарпатського художнього інституту  

____________ 20___ р., протокол №  ___   
 

 
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» внести  наступні 

зміни Положення  про Наглядову раду Закарпатського художнього інституту: 
1.Пункт 1.2. Розділу 1 «Загальна частина» викласти в такій редакції: 
Юридична адреса Закарпатського художнього інституту − Україна, 

Закарпатська обл., 88015, м. Ужгород, вул. Минайська, 38/80, тел./факс 
(0312) 66-32-90. 

Місцезнаходження (поштова адреса) Закарпатського художнього 
інституту − Україна, Закарпатська обл., 88000, м. Ужгород, вул. Волошина, 
37, тел. (0312) 61-30- 33, 61-62-50, факс (0312) 61-61-28. Е-mail: 
usa.uzhgorod@i.ua; сайт:  www.artedu.uz.ua.  

 
2. Пункт 1.5 Розділу 1 викласти в такій редакції: 
Інститут має право готувати фахівців за такими освітніми рівнями: 

� молодший спеціаліст та молодший бакалавр (на базі Коледжу 
мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського художнього інституту); 

� бакалавр, спеціаліст, магістр. 
3. В пункт 1.8 Розділу 1 в частині «Структурні підрозділи Інституту» 

внести наступні зміни: 

� Підпункт «Факультет» 

 – (Перше речення четвертого  абзацу)  «Керівництво факультетом здійснює 
декан,  який призначається наказом ректора Інституту, обирається з числа 
науково-педагогічних працівників Інституту строком на п’ять років і не може 



 7 

перебувати на цій  посаді більш як два строки. Декан факультету повинен 
мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 
факультету».  

– Слова останнього абзацу «не більше, ніж на два роки» замінити словами  
«не більш як на три місяці». 

� Підпункт «Кафедра» 

– (Перше речення третього  абзацу) «Керівництво кафедрою здійснює 
завідувач кафедри,  який призначається наказом ректора Інституту, 
обирається з числа науково-педагогічних працівників Інституту строком на 
п’ять років  і не може перебувати на цій  посаді більш як два строки. 
Завідувач кафедри  повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) 
звання відповідно до профілю факультету.  

� Підпункт «Коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатського 
художнього інституту» 

– Абзац другий викласти в наступній редакції: 

«Коледж - є структурним підрозділом Інституту, що провадить освітню 
діяльність, пов’язану із здобуттям ступенів молодшого спеціаліста та 
молодшого бакалавра за спеціальностями «Дизайн», «Образотворче 
мистецтво», «Декоративно-прикладне мистецтво», проводить прикладні 
наукові дослідження. Основними структурними підрозділами коледжу є 
відділення і предметні (циклові комісії)». 

−  Абзац третій доповнити  реченнями: 

«Керівник Коледжу повинен мати вчене звання та науковий ступінь і 
стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 
років, з яких п’ять у вищих навчальних закладах мистецького спрямування. 
Одна  і  та сама особа не може перебувати на цій  посаді більш як два строки. 
Враховуючи пункт 1.6 прикінцевих положень Закону України  «Про вищу 
освіту», вимоги щодо наявності у кандидата на посаду директора коледжу 
вченого звання та наукового ступеня починають діяти через п’ять років з дня 
набрання чинності Закону України  «Про вищу освіту». 

4.  Пункт 4.3. Розділу 4 «Управління Інститутом, права та обов’язки 
ректора» доповнити абзацами наступного змісту: 

«Кандидат на посаду ректора Інституту повинен вільно володіти 
державною мовою, мати вчене звання професора та науковий ступінь і стаж 
роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. 
Кандидат на посаду ректора Інституту має бути громадянином України. 
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Одна і та сама особа не може бути ректором Інституту більше ніж два 
строки. 

 Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) 
на посаду керівника вищого навчального закладу особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята 

в установленому законом порядку; 
3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади; 
4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 
5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - 

протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; 
6) підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України "Про очищення влади"; 
7) голосувала за диктаторські закони 16 січня 2014 року. 

Міністерство освіти і науки України  зобов’язане оголосити конкурс на 
заміщення посади керівника Інституту не пізніше ніж за два місяці до 
закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі 
дострокового припинення повноважень керівника Інституту  конкурс 
оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії. 

Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців з дня 
оголошення конкурсу на посаду керівника Інституту  приймає пропозиції 
щодо претендентів на посаду керівника Інституту і протягом 10 днів з дня 
завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить кандидатури 
претендентів, які відповідають вимогам цього Закону, до Закарпатського 
художнього інституту для голосування. 

Ректор Інституту  обирається шляхом таємного голосування строком на 
п’ять років у порядку, передбаченому Законом про вищу освіту і  цим 
Статутом. Брати участь у виборах керівника вищого навчального закладу 
мають право: 

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник вищого 
навчального закладу; 

- представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними 
працівниками шляхом прямих таємних виборів; 

- виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами 
(курсантами) шляхом прямих таємних виборів. 

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли 
більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто. 

З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, 
які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти інауки України 
укладає контракт строком на п’ять років не пізніше одного місяця з дня її 
обрання». 

 
5. Абзац третій пункту 4.5. розділу 4 доповнити реченням: 
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«Не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів. У 
Інституті можуть бути утворені вчені ради структурних підрозділів, 
повноваження яких визначаються Вченою радою Інституту, яка може 
делегувати частину своїх повноважень вченим радам структурних 
підрозділів. Склад відповідних вчених рад формується на засадах, 
визначених абзацом третім цієї статті».  

 
6. Розділ 4 «Управління Інститутом, права та обов’язки ректора» 
доповнити пунктом 4.6. наступного змісту: 
4.6. У Інституті утворюється Наглядова рада для здійснення нагляду 

за управлінням майном інституту, додержанням мети його створення. 
Наглядова рада сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, 
залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з 
основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, 
ефективній взаємодії Інституту з державними органами та органами 
місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-
політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в 
інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і 
конкурентоспроможності Інституту, здійснює громадський контроль за 
його діяльністю тощо. 

� Наглядова рада Інституту створюється на термін вказаний у 
Положенні про наглядову раду.  Персональний склад Наглядової ради 
пропонується Інститутом і затверджується  Наказом  Міністра освіти і 
науки України. Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на 
громадських засадах. 

� Членами Наглядової ради можуть бути: 
� керівники різних рівнів державної влади; 
� керівники установ, підприємств, спілок у галузі 

мистецтва; 
� депутати різних рівнів влади; 
� представники профспілкових організацій різних рівнів. 

До складу Наглядової ради не можуть входити працівники Інституту. 
� Члени Наглядової ради мають право брати участь у роботі 

вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого 
навчального закладу з правом дорадчого голосу. 

 
7. Пункт 5.2. Розділу 5»Органи громадського самоврядування» 

доповнити наступним абзацом: 
«Кількість виборних представників з числа інших працівників Інституту 

становить  до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа 
студентів (курсантів) - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати 
участь у голосуванні». 
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8.  Пункт 10.1 Розділу 10 «Порядок реорганізації та ліквідації Інституту» 
доповнити словами « … за погодженням з Наглядовою радою Закарпатського 
художнього інституту». 

 
 
 
 

Ректор ЗХІ                      проф. Небесник І. І.  
 

 


