
Інформація  

про відсутність над Черкаським державним бізнес-коледжем  

контролю з боку резидентів іноземних держав,  

які здійснюють збройну агресію проти України 
 

 

1. Черкаський державний бізнес-коледж (далі Коледж) підтверджує, що 

відсутній прямий чи опосередкований контроль над його діяльністю  

з боку резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію 

проти України та не діє в інтересах таких осіб. 

 
2. Відповідно до в ст. 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції” 

контроль – це - вирішальний вплив однієї чи декількох пов’язаних юридичних 

та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта господарювання чи його 

частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: 

праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, 

яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування 

та рішення органів управління суб’єкта господарювання; укладенню договорів і 

контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, 

давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу 

управління суб’єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника 

керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого 

органу суб’єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із 

зазначених посад в інших суб’єктах господарювання; обійманню більше половини 

посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих 

органів суб’єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із 

зазначених посад в іншому суб’єкті господарювання. 

3. Органом управління Черкаського державного бізнес-коледжу є 

Міністерство освіти і науки України. Відповідно до розділу 2, п. 4 

Статуту Коледжу Міністерство освіти і науки України «здійснює 

контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу», пункту 5 

«контроль за дотримання статуту Коледжу», пункту 6 «здійснює інші 

повноваження передбачені законодавством України». 

4. Згідно з розділом 5, п. 3 Статут Коледжу «безпосереднє управління 

Коледжем здійснює директор», який обирається таємним голосуванням 

та затверджується Міністерством освіти і науки України. Відповідно до 

п.3.2. «кандидат на посаду директора Коледжу має бути громадянином 

України, повинен вільно володіти державною мовою, мати вчене 

звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-

педагогічних працівників, не менш як 10 років». 

 


