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1. Загальні положення 

 

Вищий орган громадського самоврядування Університету створюється у 

відповідності до статей Закону України «Про вищу освіту». 

 

1.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Університету є загальні збори трудового колективу Університету. 

1.2. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування 

Університету складається з усіх категорій учасників освітнього процесу. Він 

має повноваження протягом трьох років з моменту підписання наказу про 

затвердження складу вищого колегіального органу самоврядування. 

1.3. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування 

Університету скликається не рідше одного разу на рік. 

1.4. У своїй діяльності Вищий колегіальний орган громадського 

самоврядування Університету керується Конституцією України, Законами 

України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», 

Статутом Університету та цим положенням. 

 

 

2. Мета 

 

2.1. Забезпечення захисту прав та інтересів працівників, їх активну участь 

в управлінні Університетом. 

 

 

3. Основні функції 

 

3.1. Погоджує за поданням засновника та Вченої ради Університету 

Статут Університету чи зміни (доповнення) до нього. 

3.2. Заслуховує щороку звіт керівництва Університету та оцінює його 

діяльність. 

3.3. Обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю. 

3.4. Розглядає за пропозицією засновника Університету та обґрунтованим 

поданням Вченої ради Університету питання про дострокове припинення 

повноважень керівника Університету. 

3.5. Затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету й 

колективний договір. 

3.6. Затверджує виборних представників до складу Вченої ради 

Університету. 

3.7. Розглядає інші питання діяльності закладу вищої освіти. 
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4. Порядок формування 

 

4.1. Порядок обрання представників до колегіального органу 

громадського самоврядування Університету проводиться у відповідності до 

Статуту Університету. 

4.2. Формування нового складу вищого колегіального органу 

громадського самоврядування розпочинається не пізніше, ніж за 30 днів до 

завершення терміну повноважень попереднього складу. 

4.3. До складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування Університету входять наукові, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники, які працюють в Університеті на постійній основі на 

момент формування органу самоврядування. Вони становлять 75% загального 

складу органу самоврядування. 

4.4. 10% складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування формується за рахунок виборних представників усіх інших 

штатних працівників Університету, які обираються на загальних зборах цієї 

категорії працівників. У разі припинення працівником трудових відносин з 

Університетом, він автоматично вибуває зі складу вищого органу 

самоврядування. Не пізніше, ніж за 15 днів до проведення зборів трудового 

колективу обирається новий член вищого колегіального органу громадського 

самоврядування. 

4.5. 15% складу вищого колегіального органу громадського 

самоврядування формується за рахунок виборних представників студентів та 

аспірантів денної форми навчання, які обираються на відповідній конференції. 

Конференцію проводить студентська рада. У разі відрахування студента чи 

аспіранта з Університету, він автоматично вибуває зі складу вищого органу 

самоврядування. Не пізніше, ніж за 15 днів до проведення зборів трудового 

колективу обирається новий член вищого колегіального органу громадського 

самоврядування з числа студентів чи аспірантів денної форми навчання. 

4.6. Квоти представництва ненауково-педагогічних працівників, студентів 

та аспірантів у вищому колегіальному органі громадського самоврядування 

визначає відділ кадрів залежно від кількості наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, які працюють в Університеті на постійній основі на 

момент формування вищого колегіального органу громадського 

самоврядування. 

4.7. Повноваження членів вищого колегіального органу громадського 

самоврядування закріплюються в наказі Президента Університету не пізніше, 

ніж за 15 днів до проведення зборів трудового колективу. 

 

 

5. Проведення зборів трудового колективу  

та порядок прийняття рішень 

 

5.1. Порядок скликання і прийняття рішень вищого колегіального органу 
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громадського самоврядування визначається Статутом Університету. 

5.2. Збори трудового колективу проводяться не менше, ніж один раз на 

рік. Рішення про проведення зборів та їх порядок денний приймає Президент 

Університету. Ініціатором проведення позачергових зборів можуть бути: 

- засновник університету; 

- адміністрація університету; 

- не менше 20% членів вищого колегіального органу самоврядування. 

5.3. Інформація про збори трудового колективу, дату та місце проведення 

розміщується на офіційному сайті Університету не пізніше, ніж за 15 днів до їх 

проведення. 

5.4. Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь не менше 

2/3 членів вищого колегіального органу самоврядування. 

5.5. Для ведення зборів, протоколювання ходу та організації голосування 

збори обирають головуючого, секретаріат та лічильну комісію. 

5.6. Рішення на загальних зборах трудового колективу, як правило, 

приймаються відкритим голосуванням простою більшістю тих, хто бере участь 

у зборах. За рішенням зборів голосування з окремих питань може бути 

таємним. 

5.7. Рішення загальних зборів трудового колективу є публічними та 

розміщуються на офіційному сайті Університету. 

 

 

6. Заключні положення 

 

6.1. Це Положення вступає в силу з моменту його прийняття Вченою 

радою Університету. 

6.2. Зміни до цього Положення можуть вноситися Вченою радою 

Університету не пізніше, ніж за 30 днів до проведення зборів трудового 

колективу. 


