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2. Повноваження конференції трудового колективу 

 

2.1. Відповідно до законодавства і статуту Академії конференція 

трудового колективу має такі повноваження:  

1) погоджує за поданням вченої ради Академії Статут Академії та зміни 

(доповнення) до нього;  

2) розглядає і ухвалює колективний договір або зміни (доповнення) до 

нього і заслуховує інформацію про його виконання, надає голові 

профспілкового комітету первинної профспілкової організації Академії 

повноваження щодо підписання колективного договору від імені трудового 

колективу; 

3) заслуховує щороку доповідь ректора про результати навчальної та 

наукової роботи, фінансово-господарської та іншої діяльності і завдання 

Академії та оцінює його діяльність;  

4) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради 

Академії питання про дострокове припинення повноважень ректора Академії;  

5) обирає виборних представників до вченої ради Академії, які 

представляють  наукових, науково-педагогічних працівників з числа 

завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук і 

представників інших працівників Академії, які працюють у ньому за основним 

місцем роботи;  

6) обирає комісію з трудових спорів відповідно до трудового 

законодавства;  

7) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Академії;  

8) затверджує положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених Академії;  

9) затверджує Кодекс академічної доброчесності; 

10) затверджує за поданням вченої ради Академії склад Комісії з питань 

академічної доброчесності;  

11) ухвалює рішення з інших питань діяльності Академії відповідно до 

законодавства та статуту Академії.  

 

3. Порядок формування складу конференції трудового колективу 

 

3.1. Трудовий колектив Академії складають всі наукові, науково-

педагогічні, педагогічні та інші працівники, для яких Академії є основним 

місцем роботи.  

Загальна кількість делегатів конференції трудового колективу Академії 

становить 100 осіб.  

3.2. Делегатами конференції за посадами є: ректор, проректори, 

директори інститутів, учений секретар, головний бухгалтер, начальник відділу 

кадрів та документозабезпечення, директор наукової бібліотеки, голова 

профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників 

Академії, голова студентської ради Академії, голова наукового товариства 
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студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Академії. У разі 

припинення повноважень особою за вказаною посадою її повноваження 

делегата конференції припиняються, а новопризначена особа на вказану 

посаду набуває повноважень делегата конференції трудового колективу 

Академії з моменту прийняття рішення про її призначення на посаду.  

3.3. Решта делегатів конференції трудового колективу від структурних 

підрозділів Академії обирається на зборах трудових колективів цих 

підрозділів відповідно до квоти для кожного підрозділу (групи підрозділів) за 

таким принципом:  

3.3.1. не менш як 75 відсотків складу делегатів конференції трудового 

колективу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники Академії, які працюють в Академії на постійній основі. 

3.3.2. не менш як 15 відсотків складу конференції трудового колективу  

повинні становити виборні представники з числа осіб, що навчаються в  

Академії.  

3.3.3. решту делегатів (не більше 10 відсотків) становлять виборні 

представники з числа інших працівників Академії (управлінський, навчально-

допоміжний, інженерно-технічний, адміністративно-господарський персонал; 

далі – інші співробітники), що працюють у ньому на постійній основі.  

3.3.4. при визначенні квот у складі відповідної категорії ураховуються 

посадові особи, що є делегатами конференції трудового колективу Академії  за 

посадами (п. 3.2 цього Положення).  

3.3.5. При обранні делегатів конференції трудового колективу Академії  

в разі, якщо кількість претендентів, які увійшли в список для голосування, 

перевищує установлені норми представництва (квоту), обраними делегатами є 

ті претенденти, які набрали більшу кількість голосів. У разі, якщо на виборах 

декілька претендентів в делегати конференції набрали рівну кількість голосів, 

а із них проходять відповідно до норми представництва (квоти) не всі, то 

проводиться повторне голосування по виборах із даних претендентів. 

3.4. Організацією здійснення заходів з обрання делегатів конференції 

трудового колективу Академії займається організаційний комітет, склад якого 

затверджується ректором Академії (далі - організаційний комітет). При 

здійсненні своїх повноважень організаційний комітет може залучати до своєї 

роботи інших посадових осіб Академії і представників профспілкового 

комітету первинної профспілкової організації Академії. 

3.5. Для забезпечення організації обрання делегатів конференції 

трудового колективу Академії організаційний комітет:  

- на підставі даних відділу кадрів та документзабезпечення про кількість 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників і осіб, що 

навчаються, формує групи структурних підрозділів для проведення виборів 

делегатів конференції трудового колективу з метою забезпечення квот їх 

представництва;  

- встановлює графік проведення зборів структурних підрозділів (груп 

структурних підрозділів) працівників і осіб, що навчаються;  
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- збирає протоколи зборів структурних підрозділів працівників і зборів 

осіб, що навчаються, щодо обрання учасників складу конференції трудового 

колективу Академії;  

- забезпечує виготовлення посвідчень делегатів конференції трудового 

колективу Академії;  

- забезпечує технічну організацію проведення конференції трудового 

колективу Академії (визначає час і місце проведення; повідомляє про них 

колективи структурних підрозділів; організовує реєстрацію учасників 

(делегатів) і вручення їм посвідчень; затверджує форму бюлетенів для 

голосування тощо);  

- вирішує інші питання з організації роботи конференції трудового 

колективу.  

3.6. Загальні збори працівників підрозділів (груп структурних 

підрозділів) вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не 

менше 50% від кількості штатних працівників.  

3.7. Загальні збори структурних підрозділів (груп структурних 

підрозділів) самостійно вирішують питання роботи (обирають президію, 

секретаря, лічильну комісію, визначають форму і порядок голосування та ін.). 

На цих загальних зборах має бути присутній один або декілька членів 

організаційного комітету, що відповідають за обрання делегатів від даного 

структурного підрозділу (групи структурних підрозділів). 

3.8. Порядок роботи зборів структурних підрозділів й результати 

голосування оформлюються протоколом, який підписується головуючим і 

секретарем та передається до організаційного комітету разом із явочним 

листом та протоколом лічильної комісії не пізніше ніж за два дні до дати 

проведення першого засідання конференції трудового колективу Академії 

поточного скликання. 

Повноваження обраних делегатів встановлюються на строк 

повноважень конференції трудового колективу Академії відповідно до пункту 

1.4 цього Положення і припиняються водночас з припиненням повноважень 

обраного складу конференції. 

3.9. Протягом терміну дії повноважень обраного складу конференції 

трудового колективу Академії:  

3.9.1. у випадку переведення/звільнення делегата з посади у 

відповідному структурному підрозділі Академії, за квотою якого його було 

обрано делегатом, його повноваження як делегата конференції припиняються 

з моменту закінчення трудових відносин з Академією за цією посадою;  

3.9.2. у випадку закінчення строку навчання делегата від осіб, що 

навчаються, його повноваження як делегата конференції припиняються з 

моменту закінчення освітніх відносин з Академією; 

3.9.3 у випадку тривалої хвороби, відрядження (стажування) чи з інших 

причин неможливості виконувати свої обов’язки делегата від працівників або 

делегата від осіб, що навчаються, рішенням загальних зборів відповідного 

структурного підрозділу чи загальних зборів осіб, що навчаються, така особа 
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відкликається зі складу делегатів конференції трудового колективу Академії 

та її повноваження як делегата конференції припиняються;  

3.9.4. замість особи, чиї повноваження як делегата конференції 

трудового колективу Академії припинено відповідно до пп. 3.9.1 – 3.9.3 цього 

Положення, обирається інша особа у порядку, визначеному цим Положенням. 

Протокол загальних зборів відповідного структурного підрозділу чи загальних 

зборів осіб, що навчаються, надається до чергової конференції трудового 

колективу Академії, яка підтверджує повноваження новообраних делегатів.  

3.10. Делегат конференції трудового колективу Академії може бути 

відкликаний рішенням простої більшості складу загальних зборів відповідного 

структурного підрозділу або загальних зборів осіб, що навчаються, від яких 

він був делегований. Протокол про відкликання делегата надається на розгляд 

конференції трудового колективу Академії, яка приймає рішення про 

припинення повноважень даного делегата. У цьому випадку на вакантне місце 

делегата обирається інша особа загальними зборами відповідного 

структурного підрозділу чи загальними зборами осіб, що навчаються, не 

пізніше наступного засідання конференції трудового колективу Академії у 

порядку, визначеним цим Положенням. 

3.11. Наступний склад учасників конференції як вищого колегіального 

органу самоврядування Академії має бути сформованим у встановленому цим 

Положенням  порядку не пізніше ніж за два тижня до закінчення трирічного 

строку повноважень попереднього складу конференції.  

Повноваження новообраного складу конференції починають діяти з 

наступного дня після дня закінчення строку повноважень попереднього складу 

конференції.  
 

4. Організація і порядок роботи конференції трудового колективу 

 

4.1. Конференція трудового колективу скликається не рідше двох разів 

на рік.  

4.2. Рішення про проведення Конференції трудового колективу приймає 

вчена рада Академії або ректор спільно з профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації Академії залежно від питань, винесених на їх 

обговорення.  

4.3. Конференція трудового колективу, на якій проводяться вибори до 

складу вченої ради Академії, має бути проведеною не пізніше ніж за 30 

календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої 

ради.  

4.4. Конференція трудового колективу вважаються правомочними, якщо 

в ній бере участь не менш як 2/3 обраних делегатів.  

4.5. Засідання новобраного складу конференції відкриває голова 

організаційного комітету. Після обрання президії конференції трудового 

колективу право їх ведення передається голові президії.  

4.6. Учасники конференції трудового колективу:  
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- обирають із свого складу на три років керівника вищого колегіального 

органу самоврядування Академії та його заступника;  

- обирають та формують із свого складу робочі органи поточної 

конференції трудового колективу;  

- визначають порядок денний поточної конференції трудового 

колективу, розглядають його питання і приймають у встановленому порядку 

рішення з них.  

4.7. Порядок і форму голосування з питань, що виносяться на розгляд, 

конференція трудового колективу визначає самостійно, якщо інше не 

встановлено законодавством та статутом Академії.  

4.8. Рішення конференції трудового колективу вважається прийнятим, 

коли за нього проголосувало понад 50 відсотків учасників поточної 

конференції трудового колективу.  

4.9. Рішення конференції трудового колективу оформлюється 

протоколом, який підписується головуючим та секретарем поточної 

конференції трудового колективу. Протокол має містити відомості щодо:  

- кількості присутніх на поточній конференції трудового колективу;  

- складу робочих органів поточної конференції (президії, головуючого 

та секретаря, лічильної комісії та ін.);  

- порядку денного;  

- обговорення питань порядку денного за схемою: слухали – виступили 

– ухвалили – голосували.  

4.10. Якщо рішенням конференції трудового колективу затверджується 

який-небудь документ, то він додається до протоколу.  

4.11. Оригінал протоколів конференції трудового колективу та лічильної 

комісії разом з іншими документами,  які були прийняті на конференції 

трудового колективу Академії, а також явочний лист з реєстрації учасників 

поточних зборів (делегатів конференції), завірений печаткою відділу кадрів та 

документозабезпечення, зберігаються у відділі кадрів та 

документозабезпечення протягом трьох років, після чого передається в архів 

Академії.  

 
5. Прикінцеві положення 

 

5.1. Це Положення затверджується вченою радою Академії і вводиться 

в дію наказом ректора Академії.  

5.2. Зміни, доповнення та уточнення до цього Положення вносяться у 

порядку, що передбачений для його прийняття.  

5.3. У разі внесення змін до нормативних актів, що регулюють 

відносини, визначені в цьому Положенні, застосуванню підлягають норми 

законодавства України до моменту внесення відповідних змін цього 

Положення. 


