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ПОЛОЖЕННЯ
про Конференцію трудового колективу
I.

Конференція (збори) трудового колективу Одеського національного
університету (ОНТУ).

1. Вищим органом громадського самоврядування Університету є
Конференція трудового колективу Університету (далі – Конференція),
включаючи виборних представників із числа студентів У
2. Делегатами Конференції обирають осіб, які працюють в Університеті на
постійній основі, і здобувачів вищої освіти Університету.
3. У складі Конференції представлені всі категорії учасників освітнього
процесу Університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів
(членів) Конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та
педагогічні працівники Університету, які працюють в Університеті на постійній
основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
4. Делегатами Конференції від структурних підрозділів обираються на
зборах трудових колективів цих підрозділів відповідно до квот, встановлених
вченою радою Університету з урахуванням штатного розпису структурних
підрозділів Університету.
5. Порядок обрання делегатів Конференції з числа студентів Університету
визначається Положенням, яке ухвалюється органами студентського
самоврядування відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту».
6. Порядок обрання делегатів Конференції з числа науково-педагогічних,
наукових та педагогічних працівників, інших працівників Університету, інших
категорії осіб, що навчаються, які не є студентами, зокрема від аспірантів і
докторантів, установлюється вченою радою Університету.
7. Загальний склад делегатів Конференції затверджується наказом ректора
Університету.
8. Строк повноважень делегатів Конференції становить п’ять років.
9. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік. Рішення про
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скликання Конференції приймає вчена рада Університету або ректор
Університету спільно з профспілковим комітетом первинної профспілкової
організації працівників Університету.
10. Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше
ніж дві третини від загальної кількості делегатів.
11. Порядок обрання представників, скликання і прийняття рішень
Конференції визначається Статутом та цим Положенням про Конференцію
трудового колективу Університету, яке затверджується за рішенням вченої ради
Університету.
12. Конференція в межах своїх повноважень:
1) погоджує за поданням вченої ради Університету Статут Університету чи
зміни (доповнення) до нього;
2) заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
3) обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про
працю;
4) розглядає за обґрунтованим поданням Наглядової або вченої ради
Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора
Університету;
5) затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку Університету і
Колективний договір;
6) розглядає основні стратегічні питання навчально-методичного,
наукового, міжнародного, економічного і соціального розвитку Університету;
7) затверджує Положення про наукові товариства студентів (слухачів),
аспірантів, докторантів і молодих учених;
8) може обирати Президента університету та затверджувати положення
про Президента університету;
9) розглядає інші питання діяльності Університету відповідно до
законодавства та цього Статуту.
13. Вибори делегатів Конференції (зборів) ОНТУ починаються за 30
календарних днів і закінчуються за 5 днів до закінчення повноважень
попередніх делегатів Конференції (зборів) ОНТУ.
14. Обрання делегатів Конференції (зборів) трудового колективу з числа
науково-педагогічних працівників, інших категорій працівників та студентів
Університету відбувається на Конференціях (зборах) інститутів, факультетів,
кафедр, фахових коледжів та зборах інших трудових колективів (підрозділів
Університету), а також Конференціях (зборах) студентів відповідних інститутів,
факультетів, фахових коледжів, відповідно до квот, встановлених Статутом та
Вченою радою ОНТУ, простою більшістю голосів при присутності не менше
2/3 членів від списочного складу відповідних трудових колективів на момент
проведення зборів.
Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на
цих зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів
трудового колективу, присутніх на зборах. При відкритому голосуванні
голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.
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15. Делегати обираються на термін роботи Конференції (зборів)
трудового колективу Університету, але не менше ніж на 5 років.
Делегати Конференції (зборів) можуть бути відкликані за рішенням
Конференції (зборів) інститутів, фахових коледжів, які їх обирали,якщо за таке
рішення проголосувало не менше 2/3 від складу Конференцій (зборів)
структурних підрозділів та не менше 2/3 від числа присутніх делегатів
Конференції (зборів) ОНТУ.
16. Заміна делегатів Конференції (зборів) трудового колективу ОНТУ у
разі вибуття, або у відповідності з письмовою заявою делегата, у зв’язку з
неможливістю виконувати свої обов’язки за станом здоров’я та в інших
випадках, здійснюється рішенням Вченої ради ОНТУ, яка своїм рішення може
залишити цю квоту в даному підрозділі або передати її в інший підрозділ.
Повноваження делегатів Конференції (зборів) припиняються одночасно з
припиненням повноважень Конференції (зборів).
Щорічно, на першій Конференції (зборах) з початку поточного
навчального року, делегати особисто підтверджують свої повноваження.
Делегати, які без поважних причин особисто не підтвердили свої повноваження
замінюються іншими делегатами у вищезазначеному порядку.
17. Організацію і проведення Конференції (зборів) здійснюють
керівництво Університету та первинна профспілкова організація працівників як
представник трудового колективу. Конференція (збори) працює відповідно до
цього Положення та Статуту ОНТУ, по затвердженому плану (порядок денний).
Позачергове засідання Конференції (зборів) може бути скликано згідно зі
Статутом ОНТУ, або за вимогою 1/3 чисельності складу делегатів Конференції
(зборів), або за рішенням Вченої ради Університету.
Для підготовки Конференції (зборів) створюється організаційний комітет,
кількісний та персональний склад якого, за поданням ректорату та первинного
профспілкового комітету працівників, затверджує Конференція (збори)
трудового колективу ОНТУ. При підготовці окремих питань, які виносяться на
розгляд Конференції (зборів) трудового колективу, можуть формуватися
робочі групи, склад яких затверджує Конференція (збори) трудового колективу
ОНТУ. Оголошення про проведення Конференції(зборів) трудового колективу
ОНТУ доводиться до відома її членів за три робочі дні до дати проведення.
18. В період між Конференціями (зборами) оперативне вирішення
організаційних питань, ведення діловодства здійснює Голова Конференції
(зборів) трудового колективу і його заступник, та секретар Конференції.
Голова Конференції (зборів) трудового колективу і його заступник
обираються простою більшістю голосів при присутності на Конференції
(зборах) не менше 2/3 делегатів від списочного складу Конференції (зборів).
Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на
Конференції (зборах) шляхом відкритого голосування простою більшістю
голосів делегатів Конференції (зборів). Голова Конференції (зборів) і його
заступник обираються на термін дії Конференції (зборів). Голова Конференції
(зборів) входить до складу Вченої ради Університету.
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Учений секретар вченої ради Університету одночасно виконує
повноваження секретаря Конференції трудового колективу Університету.
19. Робочими органами Конференції (зборів) при її проведенні є:
- президія;
- лічильна комісія;
- секретаріат.
Робочі органи Конференції (зборів) обираються безпосередньо на
Конференції (зборах) та є постійно діючими на протязі терміну дії Конференції
(зборів). Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах
робочих органів визначаються Конференцією (зборами).
20. Рішення Конференції (зборів) трудового колективу приймаються на
підставі голосування, простою більшістю голосів, при участі в Конференції
(зборах) не менше 2/3 від списочного складу делегатів Конференції (зборів).
Форма
голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією
(зборами) і затверджується шляхом відкритого голосування простою більшістю
голосів присутніх делегатів Конференції (зборів), якщо інше не передбачено
чинними нормативними правовими документами. Усі процедурні питання
затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (по рішенню
Конференції (зборів)) безпосередньо на Конференції (зборах).
21. Проведення Конференції (зборів) трудового колективу та її рішення
оформляються протоколом, який підписує Голова та секретар. Текст протоколу
складається із вступної та основної частини. Вступна частина протоколу
вміщує:
- кількість обраних делегатів та присутні з них;
- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;
- прізвища, ініціали Голови та секретаря Конференції (зборів);
- порядок денний, питання порядку денного формуються в іменному
відмінку.
Основна частина протоколу:
- складається з розділів, які відповідають порядку денному;
- розділи нумеруються і розташовуються за схемою :
СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – ПОСТАНОВИЛИ – ГОЛОСУВАЛИ.
Якщо рішенням Конференції (зборами) затверджується якийсь документ,
то він додається до протоколу.
Протокол повинен мати порядковий номер. Нумерація протоколів
ведеться в рамках повноважень Конференції (зборів), їх кількість повинна
співпадати з кількістю скликань Конференцій (зборів). Сформований в двох
екземплярах та підписаний протокол зберігається у секретаря Конференції
(зборів) на протязі трьох років, після чого перший екземпляр передається в
архів.

5
II.

Конференції (збори) трудових колективів навчально-наукових
інститутів, факультетів, кафедр, фахових коледжів ОНТУ

1. Органом громадського самоврядування
навчально-наукового
інституту, факультету, кафедри, фахових коледжів ОНТУ є Конференція
(збори) трудового колективу навчально-наукового інституту, факультету,
кафедри, фахових коледжів ОНТУ, включаючи виборних представників з числа
осіб, які навчаються в ОНТУ.
2. Кількісний склад Конференції (зборів) трудового колективу навчальнонаукового інституту, факультету, кафедри, фахових коледжів ОНТУ залежить
від осіб, які у ньому працюють або навчаються та обирається у трудових
колективах
структурних
підрозділів
навчально-наукового
інституту,
факультету, кафедри, фахових коледжів ОНТУ відповідно до квот, визначених
Статутом та Конференцією (зборами) трудового колективу ОНТУ.
3. Порядок скликання Конференції (зборів)
трудового колективу
навчально-наукового інституту, факультету, кафедри, фахових коледжів ОНТУ
та його діяльності визначається Статутом ОНТУ та цим Положенням.
4. На Конференціях (зборах) трудових колективів навчально-наукового
інституту, факультету, фахових коледжів ОНТУ повинні бути представлені всі
категорії працівників Університету - навчально-наукового інституту,
факультету, фахових коледжів ОНТУ та виборні представники з числа осіб, які
навчаються в Університету - навчально-наукового інституті, факультеті,
фаховому коледжі ОНТУ.
При цьому:
- не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу
повинні становити – наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники
навчально-наукового інституту, факультету, фахового коледжу ОНТУ;
- не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа студентів, які
обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
5. Конференції (збори) учасників освітнього процесу навчальнонаукового інституту, факультету, фахового коледжу скликаються не рідше
одного разу на рік.
6. Конференція (збори) трудового колективу навчально-наукового
інституту, факультету, фахового коледжу ОНТУ:
1) оцінює діяльність директора навчально-наукового інституту, фахових
коледжів ОНТУ;
2) затверджує річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту,
факультету, фахового коледжу;
3) подає ректору ОНТУ пропозиції щодо відкликання з посади керівника
навчально-наукового інституту, факультету, фахового коледжу з підстав,
передбачених законодавством України, Статутом ОНТУ, укладеним з ним
контрактом;
4) обирає виборних представників до Вченої ради навчально-наукового
інституту (факультету), фахових коледжів (при наявності);
5) обирає делегатів на Конференцію трудового колективу ОНТУ.
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7. Вибори делегатів на Конференцію трудового колективу навчальнонаукового інституту, факультету, фахових коледжів починаються за 30
календарних днів і закінчуються на 5 днів до закінчення повноважень
попередніх делегатів Конференції.
8. Обрання делегатів на Конференціях (зборах) трудових колективів
навчально-наукових інститутів, факультетів, фахових коледжів з числа
науково-педагогічних працівників, інших категорій працівників та студентів
ОНТУ відбувається на зборах трудових колективів структурних підрозділів
навчально-наукових інститутів, факультетів, фахових коледжів, кафедр, а також
зборах студентів відповідних навчально-наукових інститутів, факультетів,
фахових коледжів відповідно до квот, встановлених Статутом та Конференцією
(зборами) трудового колективу, простою більшістю голосів при присутності не
менше 50 відсотків членів від списочного складу відповідних трудових
колективів на момент проведення зборів.
Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо на
цих зборах шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів
трудового колективу, присутніх на зборах. При відкритому голосуванні
голосування по кожній кандидатурі проводиться окремо.
9. Делегати обираються на термін роботи Конференції (зборів) трудового
колективу навчально-наукового інституту, фахових коледжів але не менше ніж
на 5 років.
10. Організацію і проведення Конференції (зборів) здійснює керівництво
навчально-наукового інституту, факультету, кафедри, фахових коледжів та
первинно профспілкова організація працівників як представник трудового
колективу. Конференція (збори) працює відповідно до цього Положення та
Статуту Університету, по затвердженому плану (порядок денний) і збирається
не рідше одного разу на рік.
Позачергове засідання Конференції (зборів) може бути скликано згідно зі
Статутом, або за вимогою 1/3 чисельного складу делегатів Конференції, або за
рішенням Вченої ради навчально-наукового інституту, факультету, фахового
коледжу.
Для підготовки Конференції (зборів) створюється організаційний комітет,
кількісний та персональний склад якого, за поданням директорату та первинно
профспілкової організації працівників, затверджує Конференція (збори)
трудового колективу навчально-наукового інституту, факультету, кафедри,
фахових коледжів. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд
Конференції (зборів) трудового колективу, можуть формуватися робочі групи,
склад яких затверджує Конференція (збори) трудового колективу навчальнонаукового інституту, факультету, кафедри, фахових коледжів.
11. В період між Конференціями оперативне вирішення організаційних
питань, ведення діловодства здійснюють Голова Конференції трудового
колективу і його заступник, які обираються простою більшістю голосів при
присутності на Конференції не менше 2/3 делегатів від списочного складу
Конференції. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається
безпосередньо на конференції шляхом відкритого голосування простою
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більшістю голосів делегатів Конференції. Голова Конференції і його заступник
обираються на термін дії Конференції, але не менше ніж на 5 років.
12. Робочими органами Конференції при її проведенні є:
- президія;
- лічильна комісія;
- секретаріат.
Робочі органи Конференції (зборів) обираються безпосередньо на
Конференції та є постійно діючими на протязі терміну дії Конференції (зборів).
Порядок обрання, повноваження, та форма голосування при виборах робочих
органів визначаються Конференцією (зборами).
13. Рішення Конференції трудового колективу приймаються на підставі
голосування, простою більшістю голосів, при участі в Конференції не менше 50
відсотків від списочного складу делегатів Конференції. Форма голосування
(відкрите чи таємне) визначається Конференцією і затверджується шліхом
відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів
Конференції, якщо інше не передбачено нормативно-правовими документами.
Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного
голосування (по рішенню Конференції) безпосередньо на Конференції.
14. Проведення Конференції трудового колективу та її рішення
оформляються протоколом, який підписується Головою та секретарем. Текст
протоколу складається із вступної та основної частини. Вступна частина
вміщує:
- кількість обраних делегатів та присутніх з них;
- прізвища, ініціали та посади запрошених осіб;
- прізвища, ініціали Голови та секретаря Конференції;
- порядок денний, питання порядку денного формулюються в іменному
відмінку.
Основна частина протоколу:
- складається з розділів, які відповідають порядку денному;
- розділи нумеруються і розташовуються за схемою:
СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ - ПОСТАНОВИЛИ – ГОЛОСУВАЛИ.
Якщо постановою Конференції затверджується якийсь документ, то він
додається до протоколу.
Протокол повинний мати номер, який є порядковим номером засідання.
Нумерація протоколів і кількість повинна співпадати з кількістю скликань
Конференції (не менш ніж один раз на рік), сформований в двох екземплярах та
підписаний протокол завіряється печаткою Університету, фахових коледжів та
зберігатися у Голови Конференції на протязі трьох років, після чого перший
екземпляр передається в архів.
Голова Конференції трудового
колективу ОНТУ

Тетяна СТРАХОВА

Начальник юридичного відділу

Тетяна КРАВЧЕНКО

