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ПОЛОЖЕННЯ 

 про порядок формування та організацію роботи 

органів самоврядування 

Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. У Ніжинському  державному університеті імені Миколи Гоголя 

формуються і діють органи громадського самоврядування: Конференція 

трудового колективу університету, Загальні збори (конференції) трудових 

колективів факультетів (навчально-наукових інститутів). 

1.2. У своїй діяльності органи громадського самоврядування 

керуються Законом України «Про вищу освіту», іншими законодавчими 

актами та нормативно-правовими документами, якими регламентується 

діяльність вищих навчальних закладів, Статутом університету та цим 

Положенням. 

 

2. Формування та організація роботи органів громадського 

самоврядування 

2.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

університету є Конференція трудового колективу, включаючи виборних 

представників з числа студентів (далі – Конференція). 

Конференція скликається за рішенням ректорату та профспілкових 

комітетів працівників і студентів, студентської ради університету не рідше 

ніж один раз на рік. 

У складі делегатів Конференції повинні бути представлені всі категорії 

учасників освітнього процесу університету.  

При цьому до складу делегатів Конференції входять усі штатні науково-

педагогічні працівники, які мають складати не менш як 75 відсотків загальної 

чисельності делегатів Конференції; представники з числа  студентів мають 

складати не менш як 15 відсотків загальної чисельності делегатів. 

Делегати Конференції з числа працівників обираються шляхом 

відкритого або таємного голосування на загальних зборах працівників 
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підрозділів університету згідно з квотами, затвердженими ректором за 

погодженням з профспілковим комітетом працівників пропорційно до 

кількості працівників цих підрозділів.  

Делегати Конференції з числа осіб, які навчаються в університеті, 

обираються шляхом прямих таємних виборів на Загальних зборах 

(конференції) студентів факультету (навчально-наукового інституту)  згідно з 

квотами, затвердженими ректоратом за узгодженням з профспілковим 

комітетом студентів та студентською радою університету.  

Конференція вважається правомочною, якщо на ній були присутні не 

менше  двох третин загальної чисельності обраних делегатів. Рішення 

Конференції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини від кількості зареєстрованих делегатів. 

Організацію підготовки і проведення конференції трудового колективу 

здійснюють ректорат та профспілковий комітет працівників, профспілковий 

комітет студентів, студентська рада.  

2.2. Органом громадського самоврядування факультету (навчально-

наукового інституту) в університеті є Загальні збори (конференція) трудового 

колективу факультету (інституту), включаючи виборних представників із 

числа осіб, що навчаються в університеті, які скликаються не рідше ніж один 

раз на рік деканатом за погодженням із профспілковим бюро працівників, 

профспілковим бюро студентів та студентською радою факультету 

(інституту). 

Загальні збори (конференція)  трудового колективу факультету 

(інституту) можуть також скликатися за розпорядженням ректора 

університету, за рішенням Вченої ради факультету (інституту). 

В органі громадського самоврядування факультету (інституту) повинні 

бути представлені всі категорії працівників факультету (інституту)  та виборні 

представники з числа осіб, які навчаються на факультеті (в інституті). При 

цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності учасників Загальних 

зборів (конференції)  повинні становити науково-педагогічні працівники 

факультету (інституту)  і не менш як 15 відсотків – виборні представники з 

числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів 

за квотами, затвердженими деканом факультету (директором інституту) за 

погодженням з профспілковим бюро факультету (інституту) пропорційно до 

кількості студентів відповідних курсів (відділень). 

Загальні збори (конференція) вважаються правомочними, якщо на них 

присутні не менше двох третин загальної чисельності працівників факультету 

(інституту), а також двох третин кількості виборних представників із числа 

студентів. Рішення Загальних зборів (конференції) вважається прийнятим, 

якщо за нього проголосувало більше половини від кількості присутніх на 

зборах (конференції). 

Організацію підготовки і проведення Загальних зборів (конференції) 

трудового колективу факультету (інституту) здійснює деканат спільно з 
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профспілковими бюро працівників і студентів, студентською радою 

факультету (інституту). 

 

3. Повноваження органів громадського самоврядування 

 

3.1. Конференція трудового колективу університету: 

 погоджує за поданням Вченої ради  Статут університету, а також 

вносить зміни  та доповнення до нього; 

 заслуховує щороку звіт ректора університету та оцінює його 

діяльність; 

  обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про 

працю;  

 розглядає за обґрунтованим поданням Вченої ради університету 

питання про дострокове припинення повноважень ректора університету; 

 затверджує Правила внутрішнього розпорядку університету та 

Колективний договір; 

     обирає виборних представників до складу Вченої ради університету; 

 погоджує за поданням Вченої ради університету кандидатури до 

складу Наглядової ради університету; 

 розглядає в межах своєї компетенції інші питання діяльності 

університету. 

3.2. Загальні збори (конференція) трудового колективу факультету 

(інституту): 

 щорічно заслуховують звіт і дають оцінку діяльності декана факультету 

(директора інституту); 

 вносять пропозиції ректору університету щодо відкликання з посади 

декана факультету (директора інституту) з підстав, передбачених 

законодавством України, Статутом університету, укладеним з ним 

контрактом; 

 обирають виборних представників до Вченої ради факультету 

(інституту); 

 обирають делегатів на Конференцію трудового колективу університету; 

 рекомендують кандидатури до складу Вченої ради університету; 

 вирішують інші питання відповідно до Статуту університету та 

законодавства України. 

 

4. Органи студентського самоврядування 

 

4.1. В університеті та на факультетах (в інститутах)  діє студентське 

самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування 

університету (факультетів, інститутів). 

4.2. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів 

студентів, їх участь в управлінні університетом. Студентське самоврядування 
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здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського 

самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування 

студентів. 

4.3. У своїй діяльності органи студентського самоврядування 

керуються законодавством, Статутом університету та Положенням про 

студентське самоврядування. 

 

5. Заключні положення 

 

Положення про порядок формування та організації роботи органів 

громадського самоврядування, зміни та доповнення до нього затверджуються 

ректором університету на підставі відповідних рішень Вченої ради 

університету та/або Конференції трудового колективу університету.  

 

 

 

 

Схвалено Вченою радою 

         університету 

      12 січня 2017 р. 

        Протокол № 7   

  

 

 

        


