
Затверджено 
рішенням Вченої ради 

ОДЕКУ від 25.06.2015р. 
(зі змінами, що внесені рішенням Вченої ради від 27.05.2021р.) 

 
 
 

Положення 
про збори трудового колективу навчально-наукового інституту, факультету, 
відокремленого структурного підрозділу Одеського державного екологічного 

університету та річний звіт про їх діяльність  
 

1. Загальні положення 
 
1.1. Це Положення складено на підставі вимог статті 39 Закону України «Про 

вищу освіту» та регламентує порядок формування та роботи зборів трудового ко-
лективу навчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структур-
ного підрозділу університету, а також порядок проведення та врахування резуль-
татів річного звіту про діяльність цих підрозділів. 

1.2. Керівники відокремлених структурних підрозділів університету: 
- Одеського коледжу комп’ютерних технологій, 
- Харківського гідрометеорологічного технікуму, 
- Херсонського гідрометеорологічного технікуму 

щорічно звітують про діяльність цих підрозділів у порядку, визначеному для кері-
вників навчально-наукового інституту, факультету Одеського державного еколо-
гічного університету. 

1.3. Структура річного звіту керівника підрозділу має відповідати вимогам 
«Орієнтовної форми щорічного звіту про виконання умов контракту проректора 
та декана» яка була затверджена розпорядженням по університету від 25.05. 
2010р. 

 
2. Порядок проведення річного звіту про діяльність навчально-наукового 

інституту, факультету, відокремленого структурного підрозділу 
 
2.1. Річний звіт керівників навчально-наукового інституту, факультету, відок-

ремленого структурного підрозділу (далі – Підрозділ) відбувається на зборах тру-
дового колективу цього підрозділу у відповідності з вимогами статті 38 Закону Ук-
раїни «Про вищу освіту» (далі – Закон) у грудні кожного календарного року. 

2.2. Порядок формування списку членів зборів трудового колективу на-
вчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структурного підроз-
ділу визначений п. 8 статті 39 Закону та закріплений у Статуті Одеського держав-
ного екологічного університету.  

2.3. Члени зборів трудового колективу затверджуються наказом по універси-
тету за поданням Вченої (педагогічної) ради підрозділу. Збори трудового колек-
тиву підрозділу мають 5-річний термін повноважень. 

Зміни у складі зборів здійснюються у тому ж порядку, що й обрання.  



Не пізніше ніж за 2 місяця до закінчення повноважень чинних зборів наказом 
по університету здійснюється процедура формування нового складу членів зборів. 

2.4. Головою зборів трудового колективу є голова вченої (педагогічної) ради 
відповідного підрозділу. 

Збори можуть обрати іншого голову та секретаря зборів не менше ніж двома 
третинами від затвердженого складу членів зборів. 

2.5. Збори трудового колективу підрозділу скликаються не рідше одного разу 
на рік за рішенням Вченої ради відповідного підрозділу. Крім того, можуть бути 
проведені позачергові збори за вимогою: 

- Вченої ради університету, 
- Вченої (Педагогічної) ради підрозділу, 
- органу студентського самоврядування підрозділу, 
- не менше ніж 1/3 членів зборів. 
2.6. Відповідно до п. 10 статті 38 Закону до виключних повноважень зборів 

підрозділів належать: 
1) оцінка діяльності керівника підрозділу; 
2) затвердження річного звіту про діяльність підрозділу; 
3) подання ректору університету пропозиції щодо відкликання з посади керів-

ника підрозділу з підстав, передбачених законодавством України, статутом 
ОДЕКУ, укладеним з ним контрактом; 

4) обрання виборних представників до вченої (педагогічної) ради підрозділу 
відповідно до затвердженого положення про цей підрозділ; 

5) обрання делегатів конференції представників колективу університету згідно 
зі Статутом ОДЕКУ; 

6) обрання членів Вченої ради університету з числа науково-педагогічних та на-
укових працівників підрозділу у відповідності до квот, встановлених Стату-
том університету. 
2.7. Керівник підрозділу представляє на зборах трудового колективу річний 

звіт, який має бути розповсюджений (в т.ч. електронною поштою) для ознайом-
лення членам зборів принаймні за три робочих дні до зборів. 

Звіт керівника оформлюється згідно з "Орієнтовною формою щорічного звіту 
про виконання умов контракту проректора та декана" в редакції від 22.06. 2015р. 
з наступними змінами та доповненнями. 

(Доповнення внесено згідно з рішенням Вченої ради університету від 27.05.2021р.) 
 
За підсумками обговорення річного звіту збори трудового колективу: 
- дають оцінку діяльності керівника підрозділу за підсумками поточного ка-

лендарного року; 
- приймають рішення щодо затвердження (незатвердження) представленого 

річного звіту про діяльність підрозділу. 
Рішення з цих питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не 

менше 50% від затвердженого складу членів зборів. 
2.8. Негативна оцінка діяльності керівника підрозділу за календарний рік та 

незатверждення річного звіту про діяльність цього підрозділу на зборах трудового 



колективу є підставою для розгляду на цих зборах питання щодо відкликання з 
посади керівника підрозділу з підстав, передбачених законодавством України, ста-
тутом ОДЕКУ, укладеним з ним контрактом. 

Рішення зборів щодо відкликання з посади керівника підрозділу з підстав, пе-
редбачених законодавством України, статутом ОДЕКУ, укладеним з ним контрак-
том, приймається не менше ніж два третинами від затвердженого складу зборів. 

 
3. Врахування результатів річних звітів про діяльність підрозділів 

 
3.1. Результати річних звітів керівників навчально-наукового інституту, факу-

льтету, відокремленого структурного підрозділу університету оформлюються як 
витяг з протоколу зборів цих підрозділів та до 31 грудня поточного року подаються 
до ректорату університету, де оголошуються результати зборів. 

3.2. Інформація про результати проведення річних звітів керівників на-
вчально-наукового інституту, факультету, відокремленого структурного підроз-
ділу університету оголошується у річному звіті ректора університету, який відбу-
вається у січні-лютому наступного календарного року. 

3.3. Негативна оцінка діяльності керівника підрозділу за календарний рік та 
незатверждення річного звіту про діяльність цього підрозділу на зборах трудового 
колективу є підставою для розірвання контракту з керівником підрозділу з підстав, 
передбачених законодавством України, статутом ОДЕКУ, укладеним з ним конт-
рактом. 

3.4. Всі інші питання щодо формування та роботи зборів навчально-наукового 
інституту, факультету, відокремленого структурного підрозділу університету ре-
гулюються Законом України «Про вищу освіту», Статутом ОДЕКУ та положенням 
про цей структурний підрозділ університету. 


