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1. Загальні положення 

 

1.1. Адміністративна рада є робочим органом, створеним відповідно до 

Положення Відокремленого структурного підрозділу «Житомирський 

автомобільно-дорожній фаховий коледж Національного транспортного 

університету (далі –  Фаховий коледж) для оперативного вирішення основних 

питань діяльності Фахового коледжу.  

1.2. Адміністративна рада у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом України «Про фахову передвищу освіту», положеннями та 

нормативними документами, що регламентують діяльність Фахового коледжу.  

 

2. Порядок створення та склад 

  

2.1. Персональний склад адміністративної ради затверджується наказом 

директора Фахового коледжу терміном на один рік.  

2.2. До складу адміністративної ради входять:  

- директор Фахового коледжу,  

- заступники директора,  

- завідувачі відділень,  

- методисти,  

- головний бухгалтер,  

- голова профспілкового комітету (далі – ПК) студентів,  

- голова первинної профспілкової організації (далі – ППК) 

співробітників,  

- помічник директора з кадрової роботи,  

- інженер з охорони праці,  

- практичний психолог,  

- керівник фізичного виховання,  

- юрисконсульт,  

- відповідальний секретар приймальної комісії.  

2.3. Головою адміністративної ради є директор Фахового коледжу, а за 

його відсутності –заступник директора з навчальної роботи.  

2.4. Діловодство адміністративної ради веде секретар, призначений 

директором з членів ради.  

 

3. Повноваження  
 

3.1. Адміністративна рада, відповідно до покладених на неї завдань, 

здійснює такі функції:  

- оперативне і своєчасне вирішення організаційних питань, ухвалення 

рішень з питань фінансово-господарської діяльності Фахового коледжу;  

- розгляд результатів роботи керівників структурних підрозділів з 

питань збереження і ефективного використання основних засобів, обладнання, 

інших матеріальних цінностей;  

- здійснення заходів з поліпшення соціально-побутових умов навчання, 

праці та відпочинку студентів і співробітників Фахового коледжу;  



- розгляд питань з раціонального використання матеріальних і 

фінансових ресурсів;  

- ухвалення рішень з питань організації освітнього процесу;  

- здійснення якісної освітньої діяльності з акредитованих 

спеціальностей, підготовки фахівців освітніх рівнів, зміцнення авторитету 

Фахового коледжу на ринку освітніх послуг;  

- вивчення попиту на підготовку фахівців і сприяння працевлаштуванню 

випускників;  

- розгляд питань з організації та проведення профорієнтаційної роботи;  

- організація і контроль стану і підсумків навчально-виховної та 

методичної роботи за певний період;  

- організація впровадження комп’ютеризації новітніх технологій 

навчання;  

- розгляд і контроль діяльності бібліотеки, відповідність бібліотечного 

фонду вимогам, критеріям щодо акредитації Фахового коледжу;  

- забезпечення реалізації принципів виховання студентської молоді в 

дусі українського патріотизму та поваги до законів України;  

- розгляд виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку 

учасниками освітнього процесу Фахового коледжу та попередження 

правопорушень студентами в академічних групах і гуртожитку;  

- внесення пропозицій на обговорення з покращення освітньої діяльності 

Фахового коледжу;  

- розгляд звітів керівників структурних підрозділів, інших посадових 

осіб про їхню діяльність;  

- здійснення заходів з матеріального і морального стимулювання праці.  

 

4. Регламент роботи  

 

4.1. Засідання адміністративної ради проводять згідно з планом роботи 

на рік, який затверджується на педагогічній раді й підписується директором 

Фахового коледжу.  

4.2. Засідання проводяться один раз на тиждень у день, визначений 

планом роботи Фахового коледжу.  

4.3. Участь членів адміністративної ради в засіданнях обов’язкова.  

4.4. Адміністративна рада ухвалює рішення з визначенням термінів 

виконання й відповідальних осіб.  

4.5. Протокол засідання підписує голова й секретар ради.  

4.6. Протокол засідання адміністративної ради є документом, який 

зберігається в архіві  Фахововго коледжу протягом трьох років.  

 

5. Виконання рішень 

 

5.1. Рішення адміністративної ради є обов’язковими для всіх учасників 

освітнього процесу Фахового коледжу.  

5.2. Голова адміністративної ради проводить систематичну перевірку 

виконання ухвалених рішень і підсумки перевірки ставить на обговорення ради.  
 


