Наказ №255-ОД від 1.10.2019р.

Затверджено
конференцією трудового
колективу ОДЕКУ
від 30 серпня серпня 2019р
(протокол № 26)

Положення
«Про конференцію трудового колективу та Вчену раду
Одеського державного екологічного університету»
1. Загальні положення
1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» та розділами 9 та 12 Статуту Одеського державного екологічного університету (далі – Статут),
погодженого конференцією трудового колективу університету від 26.06.2015р. та затвердженого наказом МОН України від 08.04.2016р. № 384.
1.2. У відповідності з ст. 12.1 Статуту вищим колегіальним органом громадського самоврядування Одеського державного екологічного університету є конференція трудового
колективу, включаючи виборних представників з числа студентів (далі – Конференція
ОДЕКУ). Термін повноважень Конференції ОДЕКУ складає 5 років.
Головою Конференції ОДЕКУ є голова Вченої ради університету.
1.3. У відповідності з ст. 9.1 Статуту Вчена рада Одеського державного екологічного
університету (далі – Вчена рада ОДЕКУ) є колегіальним органом управління університетом та призначена для розгляду питань статутної діяльності університету. Термін повноважень Вченої ради ОДЕКУ складає 5 календарних років.
Голова Вченої ради ОДЕКУ обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої
ради ОДЕКУ, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
2. Основні функції колегіальних органів управління Університетом
2.1. Конференція трудового колективу ОДЕКУ виконує такі функції:
 за поданням Вченої ради університету погоджує Статут Університету, а також
зміни (доповнення) до нього;
 заслуховує щороку звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;
 обирає комісію з трудових спорів Університету відповідно до Кодексу законів
про працю України;
 за мотивованим поданням Наглядової ради або Вченої ради Університету розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора;
 затверджує правила внутрішнього розпорядку Університету;
 затверджує колективний договір Університету;
 розглядає інші питання діяльності Університету.
2.2. Вчена рада ОДЕКУ виконує такі функції:
1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Університету;

2) розробляє і подає конференції ОДЕКУ проект Статуту Університету, а також проекти рішення про внесення змін і доповнень до нього;
3) ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Університету;
4) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти;
5) ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах
центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;
6) ухвалює за поданням ректора Університету рішення про утворення, реорганізацію та
ліквідацію структурних підрозділів;
7) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів (начальників) кафедр, професорів, директора бібліотеки Університету;
8) затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та
спеціальності (спеціалізації);
9) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання
на відповідних рівнях;
10) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту,
положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки,
порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
11) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;
12) заслуховує звіти та оцінює науково-педагогічну та іншу діяльність структурних
підрозділів, в тому числі відокремлених структурних підрозділів;
13) за поданням вчених Рад факультетів (інститутів) присвоює вчені звання професора,
доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії МОН України;
14) приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту,
наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових,
науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників
на навчання;
15) має право вносити подання про відкликання ректора Університету з підстав, передбачених законодавством, цим Статутом, контрактом, яке розглядається Конференцією Університету;
16) розглядає проекти положень, які регламентують окремі види діяльності Університету та його структурних підрозділів, в т.ч. і відокремлених;
17) ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, його методичного забезпечення та наукової діяльності;
18) присвоює звання Почесного доктора ОДЕКУ та інші почесні звання університету;
19) подає наукові роботи, підручники, монографії на здобуття Державних і міжнародних премій;
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20) встановлює ліміти стипендій, іменні та персональні стипендії та рекомендує кандидатури на їх здобуття, в тому числі із фондів, наданих Університету із держбюджету,
юридичними та фізичними особами;
21) розглядає питання підготовки і видання підручників, посібників та іншої методичної та наукової літератури;
22) розглядає інші питання діяльності Університету, які не віднесені до компетенції
інших органів управління відповідно до цього Статуту, в тому числі питання створення, реорганізації та ліквідації основних структурних підрозділів університету.
3. Склад та порядок обрання делегатів Конференції ОДЕКУ
3.1. Конференція трудового колективу ОДЕКУ складається з 129 осіб. У складі Конференції повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Університету.
Не менше 75 відсотків загальної кількості делегатів конференції повинні складати
наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, які працюють в Університеті на
постійній основі, та не менше 15% - виборні представники з числа осіб, які навчаються в
університеті та обираються шляхом прямих таємних виборів у відповідності до Положення про студентське самоврядування університету.
3.2. За Статутом до складу конференції трудового колективу університету входять ректор та голова профспілкової організації співробітників Університету.
Інші члени обираються до складу конференції за процедурою, визначеною Статутом
ОДЕКУ та цим положенням згідно таких норм:
1) - делегати від відокремлених структурних підрозділів – по 2 педагогічних працівника від кожного;
- делегати від гідрометеорологічного інституту – 21 науково-педагогічний та педагогічний працівник;
- делегати від природоохоронного факультету та факультету комп'ютерних наук,
управління та адміністрування – по 20 науково-педагогічних та педагогічних
працівників від кожного;
- делегати від факультету магістерської підготовки - 17 науково-педагогічних та
педагогічних працівників;
- делегати від навчально-консультаційного центру заочної освіти, деканату по роботі з іноземними учнями, центру післядипломної освіти, підготовчого відділення, навчального та навчально-методичного відділів – всього 5 науковопедагогічних та педагогічних працівників;
- делегати від науково-дослідної частини – 2 наукових працівника;
- делегат від бібліотеки – 1 науково-педагогічний працівник;
- делегат від кафедри військової підготовки – 1 науково-педагогічний або педагогічний працівник;
- делегат від кафедри довузівськової підготовки – 1 науково-педагогічний або педагогічний працівник;
- делегати від центрів – 3 педагогічних працівника.
2) - делегати від адміністративних підрозділів (бухгалтерія, планово-фінансовий відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення, ректорат, відділ кадрів, канцелярія, режимно-секретний відділ, мобілізаційний відділ, відділ охорони праці, редакційний відділ, відділ по сприянню працевлаштування випускників, музей, науко-
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вий відділ, відділ виховної роботи, обчислювальний центр, відділ міжнародних
зв'язків тощо) – 7 делегатів;
- делегати від обслуговуючих господарських підрозділів (навчальні та спортивний
корпуси, гуртожитки, господарська частина, експлуатаційно-технічний відділ
тощо ) – 5 делегатів.
3.3. Делегати конференції обираються не пізніше ніж за 2 тижні після видання наказу
по Університету про проведення виборів за наступною процедурою:
- з числа наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників обираються
органом громадського самоврядування відповідного факультету (навчально-наукового інституту), відокремленого структурного підрозділу або зібранням трудового колективу відповідного структурного підрозділу Університету;
- з числа студентів, аспірантів та докторантів обираються на загальних зборах Асоціації студентів Університету у відповідності до Положення про студентське самоврядування ОДЕКУ;
- з числа інших учасників освітнього процесу обираються на спільних зборах трудових колективів відповідних підрозділів.
Збори працівників відповідних структурних підрозділів вважаються правомочними,
якщо на них присутні не менше половини членів відповідних колективів. Обраним членом
конференції представників трудового колективу університету стає кандидат, якщо за нього проголосувало більше половини учасників зборів. Голосування проводиться відкрито
або таємно за рішенням зборів.
3.4. Витяги з протоколів відповідних зборів по обранню делегатів Конференції протягом 3-х робочих днів головами зборів подаються вченому секретарю Університету, і на
підставі яких видається наказ про затвердження персонального складу Конференції ОДЕКУ не пізніше дати закінчення повноважень попереднього складу Конференції.
3.5. Вибори делегатів Конференції починаються за наказом ректора університету, який
повинен бути виданий не менше ніж за 30 календарних днів до закінчення повноважень
попереднього складу Конференції.
Вибори делегатів Конференції з числа студентів, аспірантів та докторантів замість
вибувших по закінченню терміну навчання проводяться не пізніше двох місяців з моменту
закінчення терміну навчання.
3.6. Члени конференції обираються строком на 5 років. Їх повноваження можуть бути
припиненими достроково за рішенням зборів колективів, які їх обирали, або в разі зміни
Статуту університету, які торкаються порядку обрання членів або повноважень конференції. Допускається неодноразове обрання на чергові строки, а також дообрання до
складу конференції у разі вибуття або припинення повноважень представника відповідного структурного підрозділу або студента (аспіранта).
4. Склад та порядок обрання членів Вченої ради ОДЕКУ
4.1. До складу Вченої ради університету входять:
1) за посадами:
- ректор, проректори, керівники відокремлених структурних підрозділів, факультетів
(навчально-наукових інститутів) університету, головний бухгалтер, учений секретар, керівники органу студентського самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників та студентів Університету;
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2) виборні представники, які працюють в Університеті на постійній основі та представляють:
а) науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідуючих кафедрами,
професорів, докторів наук – 24 особи;
б) інших працівників Університету – 2 особи;
в) студентів, аспірантів, докторантів – 4 особи.
За рішенням Конференції Університету до складу Вченої ради можуть входити
представники організацій роботодавців.
4.2. Загальна кількість членів Вченої ради університету не встановлюється, але не
менш як 75 відсотків загальної чисельності її складу мають становити науковопедагогічні, педагогічні та наукові працівники університету та не менше 10% - виборні
представники з числа осіб, які навчаються в університеті.
4.3. Виборні представники з числа працівників Університету обираються Конференцією ОДЕКУ за поданням Вчених радах факультетів (інститутів), у яких вони працюють, а
виборні представники з числа студентів (курсантів), аспірантів та докторантів обираються
студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.
4.4. Висування кандидатур членів Вченої ради університету з числа студентів та аспірантів проводиться згідно квот, встановлених рішенням Вченої ради університету. Затвердження кандидатур членів Вченої ради університету з числа осіб, які навчаються в
університеті, проводиться на загальних зборах органу студентського самоврядування
університету у встановлені наказом по університету строки. Не пізніше ніж за тиждень до
голосування списки кандидатів оприлюднюються.
4.5. Кандидатури кандидатів до нового складу Вченої ради, які працюють в університеті на постійній основі, висуваються відповідно до квот, визначених рішенням Вченої
ради попереднього складу, відокремленими структурними підрозділами, кафедрами та
науковими підрозділами на загальних зборах цих структурних підрозділів шляхом відкритого голосування у встановлені наказом по університету строки, але не пізніше ніж за 2
тижня до голосування на Вчених радах факультетів (інститутів).
Не пізніше ніж за тиждень до голосування списки кандидатів оприлюднюються. Затвердження подання щодо кандидатур членів Вченої ради ОДЕКУ проводиться на відкритих засіданнях Вчених рад факультетів (інститутів).
4.6. Висування кандидатур членів Вченої ради університету з числа наукових працівників університету проводиться на відкритих зібраннях наукових структурних підрозділів
у встановлені наказом по університету строки.
4.7. Вибори до складу Вченої ради починаються не пізніше ніж за 30 календарних днів
до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
4.8. Ректор зобов’язаний не пізніше ніж за місяць до закінчення повноважень Вченої
ради ОДЕКУ видати наказ про початок та процедуру формування нового складу цього органу управління Університетом.
5. Порядок роботи колегіальних органів управління Університетом
5.1. Конференція трудового колективу ОДЕКУ скликається не рідше 1 разу на рік за
рішенням Вченої ради університету або ректорату, у термінових випадках – за мотивованим поданням Вченої (Педагогічної) ради інституту, факультету або відокремленого
структурного підрозділу за рішенням ректорату університету, але не пізніше 1 місяця з
моменту прийняття рішення вченою (педагогічною) радою.
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5.2. Керівництво роботою засідань Конференції здійснюють обрані нею президія та
секретаріат. Головою Конференції є голова Вченої ради Університету. Конференція може
обрати іншого голову не менше ніж двома третинами від затвердженого складу Конференції Університету.
Збори Конференції вважаються правомочними, якщо на них зареєстровано не менше
половини делегатів.
5.3. Рішення з усіх питань діяльності приймаються Конференцією ОДЕКУ відкритим
голосуванням окрім питань, пов’язаних з достроковим припиненням повноважень ректора університету.
5.4. Робота Вченої Ради проходить згідно з щорічним планом, який формується ректоратом з урахуванням пропозицій вчених рад факультетів (інститутів), відокремлених
структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, первинних профспілкових організацій працівників і студентів, членів Вченої ради та затверджується ректором
Університету після розгляду його на Вченій Раді Університету.
Право на позачергове скликання Вченої ради має ректорат або за рішенням Вченої
ради одного з факультетів або інститутів. Позачергове засідання Вченої ради скликається
не пізніше 1 місяця з моменту прийняття рішення про його скликання.
5.5. Рішення з питань діяльності Університету приймаються відкритим голосуванням,
окрім питань, які приймаються таємним голосуванням згідно чинного законодавства та
нормативних вимог Міністерства та цього Статуту.
Таємне голосування проводиться при обранні голови вченої ради Університету, виборах на посади завідувачів кафедрами, професорів, директора бібліотеки, а також з питань присудження вчених звань.
5.6. Рішення Вченої ради правомочні, якщо на її засіданні присутні не менше двох
третин персонального складу членів Вченої ради, і за них проголосувало не менше 50 відсотків присутніх членів Вченої ради, а при вирішенні кадрових та персональних питань –
не менше двох третин присутніх членів Вченої ради.
5.7. Реалізація рішень Конференції та Вченої Ради університету здійснюється робочими органами управління ОДЕКУ шляхом видавання відповідних наказів, розпоряджень та
рішень ректорату, які є обов’язковими для виконання всіма працівниками, студентами і
аспірантами університету.
5.8. Всі питання щодо діяльності колегіальних органів управління університетом, не
урегульовані цим Положенням вирішуються у відповідності до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту Університету.
Ректор
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