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«Про затвердження змін до деяких положень  
у зв'язку з введенням ключових показників діяльності 
проректорів, деканів та зав. кафедрами ОДЕКУ» 

 
 
 
На виконання рішення Вченої ради від 27.05.2021 р. 
 
НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити нову редакцію Положення "Про порядок звітування науково-

педагогічних працівників про підсумки роботи при закінченні строкового трудо-
вого договору (контракту)" (додається). 

2. Затвердити нову редакцію Положення "Орієнтовна форма щорічного 
звіту про виконання умов контракту проректора та декана" (додається). 

3. Внести такі зміни до Положення "Про збори трудового колективу на-
вчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структурного під-
розділу Одеського державного екологічного університету та річний звіт про їх 
діяльність": 

3.1. Викласти п. 1.2 у такій редакції: 
«1.2. Керівники відокремлених структурних підрозділів університету щорічно 

звітують про діяльність цих підрозділів у порядку, визначеному для керівників на-
вчально-наукового інституту, факультету Одеського державного екологічного уні-
верситету». 

3.2. Викласти п. 1.3 у такій редакції: 
"1.3. Структура річного звіту керівника навчально-наукового інституту, факу-

льтету, відокремленого структурного підрозділу університету має відповідати вимо-
гам «Орієнтовної форми щорічного звіту про виконання умов контракту прорек-
тора та декана» в редакції від 27.05.2021р." 

3.3. У п 2.7 додати друге речення: 
«Звіт керівника оформлюється згідно з "Орієнтовною формою щорічного зві-

ту про виконання умов контракту проректора та декана" в редакції від 27.05. 
2021р.». 

 



3.4. Викласти п. 1.3 у такій редакції: 
"3.4. Всі інші питання щодо формування та роботи зборів навчально-наукового 

інституту, факультету, відокремленого структурного підрозділу університету регу-
люються Законами України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», Ста-
тутом ОДЕКУ та положенням про цей структурний підрозділ університету." 

4. Внести такі зміни до Положення "Порядок проведення конкурсного від-
бору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укла-
дання з ними трудових договорів (контрактів) в Одеському державному еколо-
гічному університеті": 

4.1. До преамбули перед словами "Статуту Одеського державного еколо-
гічного університету" додати речення: "наказу МОН України від 05.03.2021р.  
№ 299". 

4.2. Додати до другого абзацу п. 2.1.6 після слів "терміни для досягнення 
таких цільових показників" таке речення: ", а також затверджується програма роз-
витку відповідного структурного підрозділу. Ця програма після затвердження роз-
міщується на сайті (сторінці) цього підрозділу." 

4.3. У п.4.4 додати до вичерпного переліку документів, які подає до відділу 
кадрів претендент для участі у конкурсі, речення: 

"- електронний сертифікат Мінцифри України щодо рівня цифрової грамотно-
сті;" 

4.4 Додати у п. 4.8. абзац такого змісту: 
"У контракті із зав. кафедрою визначаються цільові показники діяльності цьо-

го структурного підрозділу, досягнення яких повинна забезпечити особа на посаді 
зав. кафедрою в разі підписання контракту, механізми перевірки досягнення таких 
цільових показників, а також терміни для досягнення таких цільових показників, а 
також затверджується програма розвитку відповідного структурного підрозділу, з 
якою ця особа йшла на вибори. Ця програма після затвердження розміщується на 
сайті (сторінці) цього підрозділу." 

5. Проректору Хохлову В.М. забезпечити до 7.06.2021р. розміщення онов-
лених положень на офіційному сайті університету. 

6. Зав. кафедрами університету забезпечити ознайомлення науково-
педагогічних працівників з оновленими положеннями, цим наказом та забезпечи-
ти їх безумовне виконання. 

7. Встановити, що керівники структурних підрозділів університету та нау-
ково-педагогічні працівники, у яких закінчується термін контракту (строкового 
трудового договору) після 01.07.2021р. повинні керуватися у своїх звітах вимога-
ми оновлених положень. 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого проректора 
Сербова М. Г. 

 
Ректор       Степаненко С.М. 

 
Проект вносить      Узгоджено: 
 

Начальник ВК      Перший проректор 

        Юрисконсульт 


