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ПОЛОЖЕННЯ  

про координаційну раду ректорів закладів вищої освіти при 
облдержадміністрації 

 
Координаційна рада ректорів закладів вищої освіти при обласній 

державній адміністрації (далі - координаційна рада) є консультативно-дорадчим 
органом при голові облдержадміністрації, яку створено з метою забезпечення 
взаємодії керівників закладів вищої освіти та обласної державної адміністрації, 
забезпечення відкритості діяльності, врахування громадської думки в процесі 
підготовки рішень облдержадміністрації, створення умов для вирішення 
науково-освітніх проблем регіону. 

Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 
розпорядженнями голови облдержадміністрації, цим Положенням, а також 
своїми рішеннями. 

Основними завданнями координаційної ради є: 
забезпечення постійного зв’язку та взаємодії між обласною державною 

адміністрацією, з одного боку, і керівниками освітянських і наукових установ, 
академічної громадськості та студентства з іншого; 

вивчення та поширення передового досвіду організації діяльності закладів 
вищої освіти, розробка рекомендацій щодо поліпшення діяльності закладів 
вищої освіти; 

спільне використання науково-педагогічного потенціалу закладів вищої 
освіти і ресурсів регіону для ефективного розвитку освітньої сфери та науково-
технічного прогресу в області; 

аналіз та внесення відповідних пропозицій щодо застосування 
законодавства і прогнозування суспільних процесів у сферах освіти, науки, 
соціального становлення студентської молоді, молодих спеціалістів і громадян, 
які вступають до закладів вищої освіти; 

участь у підготовці розпоряджень, інших нормативно-правових актів, 
обласних програм, віднесених до її компетенції; 

сприяння розвиткові громадянського суспільства, підвищенню його 
культурного та освітнього рівнів тощо. 

Відповідно до покладених на неї завдань координаційна рада має 
право: 

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів та 
посадових осіб облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого 
самоврядування, закладів вищої освіти та наукових установ інформацію, що 
стосується напрямів її діяльності; 

залучати в установленому порядку співробітників закладів вищої освіти, 
наукових установ, підприємств і представників громадських організацій до 
розгляду питань, що належать до її компетенції; 
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залучати в установленому порядку до своєї роботи посадових осіб 
місцевих органів виконавчої влади; 

створювати комісії, експертні та робочі групи для виконання окремих 
завдань; 

організовувати та проводити в установленому порядку наради, конференції, 
семінари з питань розвитку освіти та науки, шляхів вдосконалення навчальної 
діяльності, реалізації та впровадження результатів наукових досліджень у 
виробництво тощо; 

заслуховувати на своїх засіданнях представників місцевих органів 
виконавчої влади, державних підприємств, установ, організацій з питань, шо 
належать до компетенції координаційної ради; 

розробляти та затверджувати регламент роботи координаційної ради, 
положення про робочі органи та напрями її діяльності. 

Склад координаційної ради: рада утворюється у складі голови, 
заступників голови, секретаря та членів ради;  

склад ради затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації;  
керівництво та члени координаційної ради працюють на громадських 

засадах. 
Організація та забезпечення діяльності координаційної ради:  
основною формою роботи ради є засідання; 
засідання координаційної ради ініціює та скликає голова ради або його 

заступник (заступник голови облдержадміністрації). 
Координацію діяльності ради забезпечує заступник голови ради (заступник 

голови облдержадміністрації) згідно з розподілом функціональних обов’язків. 
Засідання координаційної ради веде голова або, за його дорученням, 

заступник голови ради. 
Рішення, прийняте на засіданні координаційної ради, є правомочним, якщо 

за нього проголосувало більше половини складу ради. У разі рівного розподілу 
голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним. 

Окрема думка члена координаційної ради, який голосував проти 
прийнятого рішення, викладається в письмовій формі й додається до її рішення. 

Рішення координаційної ради оформлюються у вигляді протоколів, 
рекомендацій, підписаних її головою, і є обов’язковими для розгляду місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними 
підприємствами, установами та організаціями. 

У разі потреби голові облдержадміністрації можуть вноситися пропозиції 
щодо прийняття відповідних рішень. 

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою 
діяльність і прийняті рішення. 
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Директор Департаменту освіти  
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