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I. Загальнi полоrкенця

1,1, Адмiнiстративна рада КЗ<Хустсъкий базовий медичний фаховий коледж)закарпатсъкоi обласноi ради(далi Адмiнiстративна рада коледжу) е вищимколегiалъним робочим органом навч€lJIьного закладу, який забезпечуе
керiвництво закладом на перiод мiж засiданнями педагогiчноiради.
1,2,Адмiнiстративна 

рада коледжу створю€ться та працюе у вiдповiдностi дозаконiв УкраiЪи,<Про ocBiTy>> вiд 05.09.2017J\b 2145,<,Про фахову передвищу
ocBiTy>> вiд 06.06.2}lg Ns2745,,,Про вищу ocBiry>> вiд 01 .07.20l4M1556,
положення про вищий закпад освiти та Стаryту Комуналъного закладу
<<хустсъкий базовий медичний фаховий коледж)) Закарпатсъкоi обласноiради
1,3, Положення про адмiнiстративну раду затверджу€тъся директором коледжу.1,4, {о складу Адмiнiстративноi ради коледжу входятъ:
директор;

заступники директора ,,

. завiдувачi вiддiленъ;

- головний бухга-птер;

- голова профспiлкового KoMiTeTy;
_ методист;

- юрист.

rI. OcHoBHi завдання адмiнiстративноI ради
Адмiнiстративна радаколеджу вiдповiдно до чинного законодавства

розглядае, обговорю€ та вирiшуе невiдкладнi та поточнi питання
фУнкцiонуванIш навч€rпьного закJIаду:
2,1, ВиконанIш рiшенъ органiв управлiння освiтою та охороною здоров'я2.2. Орrанiзацiйнi питаннrI:

- проведення.навч€шъно-виховного 
процесу;

- навчЕtпъно-I\dетодичноi 
роботи педагогiчного колективу;

2

L
l



_ практшIного навчання;

2. З . Питання фiнансово -господарсъкоi дiялъностi :

- економiчнi проблеми коледжу;
- збереження та розвиток матерiалъно-технiчноi бази
2,4 Питання щодо заходiв полiпшення соцiально-побутових 

умов навчання,працi та вiдпочинку студентiв та працiвникiв коледжу.
2.S. Кадровi питання:

- виконантIя наказiв та розпорядженъ;
- дотримання посадових iнструкцiй;
- заохочення та вiдзначеншI викладачiв, спiвробiтникiв та сryдентiв;
_ переЕесення робочих днiв тощо.
2,6, Питання внутрiшнъого розпорядку навчалъного закладу.
2.7. обrоворення звiту роботи структурних пiдроздiлiв, ik керiвникiв таспiвробiтникiв навчалъного закладу.
2,8, Пiдведенrrя пiдсумкiв за резулътатами роботи на визначених напрямках.
2,9, Пiдготовка до загальЕоколеджних заходiв, та заходiв, .rо"'rru"их iзпрезентацiею коледжу на piBHi MioTa, району, регiону, всеукраiнсъкому тамiжнародному.

2,10, Розгляд та аналiз iнших питань життедiяльностi коледжу.

III. Органiзацiя роботи адмiнiстративноI ради
з.1. Адмiнiстративна рада збираеться на cBoi

З,2, АдМiнiстративна рада органiзовуе свою робоry вiдповiдно до плаIry , якийзатверджуеться директором коледжу на навчЕlлъний piK.
з,3 , Рiшення адмiнiстратиВноi радиоформлюютъся протоколом, який пiдписуеголова та секретар ради.
з,4, {ля розгляду окремих питань на засiдання можутъ запрошуватися члениколективу, кер'iвники пiдроздiлiв, студенти.
з,5, Рiшення адмiнiстративноi радиобов'язковi до виконання.
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