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1.
Загальні положення
1.1. Дійсне Положення розроблене відповідно до Законів України «Про освіту» та
«Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад.
1.2. Адміністративна рада коледжу (технікуму) (далі – адміністративна рада) – це
робочий орган коледжу (технікуму), створений для вирішення поточних питань
діяльності навчального закладу в період між засіданнями педагогічних рад.
2. Порядок створення та склад адміністративної ради
2.1 Адміністративна рада створюється наказом ректора за поданням директора
коледжу (технікуму) терміном на один рік.
2.2. До складу адміністративної ради входять: директор (голова ради), заступники
директора, завідувачі відділень, головний бухгалтер, голови циклових комісій,
керівник фізичного виховання, психолог, завідувач майстерень, завідувач
навчальної частини, методист, керівники первинних профспілкових організацій
працівників та студентів, керівник органу студентського самоврядування.
2.3. Діловодство адміністративної ради веде секретар, призначений директором з
членів ради.

3.
3.1.
-

Повноваження адміністративної ради
Адміністративна рада розглядає та обговорює:
організацію навчально-виховного процесу;
навчально-методичну роботу педагогічного колективу;
організацію практичного навчання;
збереження та розвиток матеріальної бази закладу;
заохочення та відзначення викладачів, співробітників та студентів;
кадрові питання;
профорієнтаційну роботу в навчальному закладі;
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- питання охорони праці;
- вжиття заходів щодо поліпшення соціально-побутових умов навчання, праці та
відпочинку студентів і працівників коледжу (технікуму);
- виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку і структурних
підрозділах коледжу (технікуму);
- питання працевлаштування студентів, організацію виробничої практики;
- взаємодію педагогічного, студентського, батьківського колективів коледжу
(технікуму);
- підготовку до загальноколеджних (загальнотехнікумівських) заходів, до заходів,
пов’язаних з представництвом коледжу (технікуму) на зовнішньому рівні;
- економічні проблеми та шляхи їхнього вирішення;
- підведення підсумків за певними напрямками роботи та інших важливих
поточних питань життєдіяльності коледжу (технікуму);
- представлення вченій раді Сумського державного університету кандидатур для
присвоєння урядових нагород, почесних грамот, знаків Міністерства освіти і
науки України тощо.
3.2. Адміністративна рада може створювати робочі комісії для розробки проектів
Положень про підрозділи коледжу (технікуму) та інших Положень з навчальноорганізаційних та фінансових питань коледжу (технікуму), які виносяться на
розгляд педагогічної ради.
4. Регламент роботи адміністративної ради
4.1. Адміністративна рада проводиться щомісяця згідно затвердженого плану роботи
на навчальний рік.
4.2. За відсутності голови адміністративної ради на засіданні головує заступник
директора з навчально-методичної роботи.
4.3. Засідання адміністративної ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь дві
третини її складу за списком.
4.4. Участь членів адміністративної ради в засіданнях є обов’язковою.
5. Виконання рішень адміністративної ради
5.1. Рішення адміністративної ради вводяться в дію наказом директора коледжу
(технікуму) та є обов’язковими для всіх працівників і студентів навчального
закладу.
5.2. Голова адміністративної ради проводить систематичну перевірку виконання
ухвалених рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення адміністративної
ради.
6. Прикінцеві положення
6.1. Це Положення вводиться в дію наказом ректора на підставі рішення вченої ради
Сумського державного університету.
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6.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора або
наказом ректора за рішенням вченої ради університету або відповідного
дорадчого органу. У такому ж порядку Положення скасовується.
6.3. Відповідальність за актуалізацію Положення та контроль за виконанням його
вимог несуть посадові особи університету відповідно до їх функціональних
обов’язків.

Схвалено вченою радою Сумського державного університету
Протокол № 04 від 14 грудня 2017 року
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