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Положення
про Конференцію трудового колективу 

Полтавської державної аграрної академії

1. Згідно статті 37 Закону України «Про вищу освіту» та Статуту 
Академії пункт 5.1. Вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування Академії є конференція трудового колективу, включаючи 
виборних представників з числа осіб, які навчаються в академії.

У вищому колегіальному органі громадського самоврядування 
Академії представлені всі групи працівників Академії. Не менш як 75 
відсотків від загальної чисельності делегатів (членів) виборчого органу 
становлять науково -  педагогічні працівники Академії, із числа навчально -  
допоміжного персоналу -  один делегат від чотирьох, працівників 
адміністративно -  господарської частини -  один делегат від чотирнадцяти 
працюючих.

2. Строк повноважень делегатів Конференції становить не менше двох 
років.

3. Норми представництва делегатів:
- 75% науково -  педагогічні працівники Академії,
- 15% допоміжний персонал та працівники адміністративно -  господарської 

частини,
- 10% члени студентського самоврядування.

4. Вибори делегатів Конференції відбуваються, на зборах первинних 
колективів працівників (факультетів, підрозділів) відповідно до норм 
представництва відкритим або таємним голосуванням, . оформляються 
протоколом та здаються в профспілковий комітет академії.

5. На місце тих делегатів, що вибули, збори колективів обирають нових, 
виходячи із затверджених норм представництва.

6. Конференція трудового колективу скликається не рідше як один раз 
на рік головою Вченої ради Академії, а також на вимогу не менше 1/3 
обраних делегатів конференції. Делегатам конференції видається 
посвідчення встановленого зразка.



7. В роботі конференції можуть брати участь члени трудового колективу, 
які не є делегатами і не мають права голосу.

8. Керівництво Конференцією покладається на ректора та голову 
профспілкового комітету Академії, а роботою Конференції керує обрана нею 
робоча президія.

9. Конференцію відкриває голова Вченої ради Академії, або голова 
профспілкового комітету Академії.

10. Конференція трудового колективу:
- за поданням вченої Ради Академії приймає статут Академії, а також 

вносить зміни до нього;
- обирає претендента на посаду ректора академії шляхом таємного 

голосування і подає свої пропозиції Органу управління майном;
- розглядає проект колективного договору і надає повноваження 

профспілковому комітету Академії підписувати договір з Органом 
управління майном від імені колективу Академії;
- вносить пропозиції щодо формування державної політики України від імені 
колективу Академії;
- щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює його діяльність;
- обирає комісію з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю 

України;
- за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Академії 

розглядає питання про дострокове припинення повноважень керівника 
Академії;
- затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
- затверджує положення про орган студентського самоврядування;
- розглядає інші питання діяльності Академії.

11. Конференція Трудового колективу має повноваження, якщо на ній 
присутні 2/3 загальної чисельності колективу.

12. Загальний контроль за виконання ухвал Конференції покладається на 
сторони, які його уклали (адміністрація та профспілковий комітет).

Положення про Конференцію трудового колективу розглянуто і 
ухвалено на засіданні Вченої ради Академії (Протокол № 29 від 21 червня 
2011 рік)


