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1. Це Положення визначає порядок утворення, склад, основні функції та
порядок роботи Ради з питань розвитку та фінансування Державного вищого
навчального закладу «Національний гірничий університет» (далі – Рада) .

2. Рада є дорадчим органом, утворюється з метою аналізу фінансової
діяльності, підготовки проектів рішень Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» з
питань розвитку матеріальної бази, поліпшенню фінансового стану тощо.
3. Рада утворюється рішенням Вченої ради Державного ВНЗ «НГУ» строком
на п’ять років у складі п’яти осіб. Склад Ради затверджується Вченою радою
університету. До складу Ради залучаються тільки члени Вченої ради університету.
На першому засіданні Ради обирається голова, заступник та секретар Ради.
4. Ініціативи Ради обговорюються та затверджуються Вченою Радою НГУ та
є обов’язковими для виконання ректоратом та структурними підрозділами НГУ.
5. Рада у своїй діяльності керується цим Положенням, Статутом Державного
ВНЗ «НГУ», чинним законодавством України.
6. Метою діяльності Ради є забезпечення розвитку НГУ з урахуванням
факторів внутрішнього та зовнішнього середовища.
7. Рада для досягнення поставленої мети має такі повноваження:
 здійснення внутрішнього фінансового аналізу та аудиту для цілей
прийняття ефективних та економічно обґрунтованих стратегічних і
тактичних управлінських рішень;
 здійснення бюджетування стратегій розвитку (визначення сум коштів
та інших ресурсів, необхідних для реалізації кожної зі стратегій);
 аналіз фактичних або (та) планових джерел фінансових надходжень для
забезпечення стратегій розвитку;
 узгодження бюджетів стратегій розвитку та фактичних або (та)
планових джерел фінансових надходжень (обґрунтування ефективного
розподілу ресурсів для досягнення пріоритетних стратегічних цілей);
 формування загальної стратегії розвитку та її бюджету;
 участь в організації виконання стратегії розвитку структурними
підрозділами;
 моніторинг реалізації стратегічних цілей в умовах бюджетних
обмежень;
 моніторинг узгодженості рішень керівних структур НГУ зі стратегією
розвитку НГУ.
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8. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться за
необхідністю, але не рідше одного разу на місяць. Рішення про проведення
засідання приймає голова Ради з одноособово або на вимогу не менше 1/3 членів
ради.
9. Члени Ради
мають право бути присутніми на засіданнях ректорату,
органів управління структурними підрозділами Університету.
10. Голова Ради організовує її роботу і несе відповідальність за виконання
покладених на неї повноважень.
11. Заступник голови Ради виконує функції голови на час його відсутності.
12. Рішення Ради

вважаються ухваленими, якщо за них проголосували не

менше половини складу Ради.
13. Рішення Ради підписує голова або заступник, який виконує його функції.

