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Передмова. 
1. ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: 

Вчений секретар; 
2. РОЗРОБНИКИ: 

• Ходирєв Сергій Якович – перший проректор з НПР 
• Селезньова Ольга Борисівна – провідний юрисконсульт юридичного відділу 

3. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ТА ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ: 
• Наказом ректора ХНАДУ від 27 грудня 2019 року № 168 

 
4. ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ 
 
5. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЮ 
ПОЛОЖЕННЯ 

• Начальник юридичного відділу 
 

6. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ 
• Один раз на рік 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
© Це положення не може бути повністю або частково відтворене, тиражоване і 
розповсюджене без дозволу адміністрації ХНАДУ 
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ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Конференція трудового колективу Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (далі – ХНАДУ, університет) та 
конференції трудових колективів факультетів (далі Конференції) є вищім 
колегіальним органам громадського самоврядування університету включаючи 
виборних представників з числа осіб, які отримують освітні послуги в Університеті. 
В конференції трудового колективу Університету повинні бути представлені всі 
категорії учасників освітнього процесу. 

1.2 Конференції проводять свою роботу на підставі Конституції України, 
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту ХНАДУ, та інших 
нормативно-правових актів, що регламентують діяльність університету в сфері  
громадського самоврядування системи освіти. 

 1.3 Конференція ХНАДУ: 
1) за поданням Вченої ради Університету погоджує Статут Університету, 

доповнення та зміни до нього;  
2) щорічно заслуховує звіт ректора Університету та оцінює його діяльність;  
3) за обгрунтованим поданням Наглядової або Вченої ради Університету 

розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора 
Університету;  

4) затверджує Правила внутрішнього розпорядку Університету та 
колективний договір;  

5) розглядає інші питання діяльності Університету.  
1.4 Конференція факультету: 
1) дає оцінку діяльності декана факультету;  
2) затверджує річний звіт про діяльність факультету;  
3) подає ректору Університету пропозиції щодо відкликання з посади декана 

факультету  з підстав, передбачених законодавством України, укладеним з ним 
контрактом;;  

4) обирає виборних представників до Вченої ради факультету;  
5) обирає кандидатури до конференції трудового колективу Університету; 
6) обирає кандидатури до Вченої ради Університету, факультету.  
7) розглядає інші питання діяльності факультету за вимогою двох третин 

трудового колективу факультету.  
1.5 Кількісний склад делегатів конференції ХНАДУ встановлюється 

Статутом університету та (станом на день затвердження цього стандарту) складає 
115 осіб. 

1.5.1 При цьому: 
1)  не менш як 75 відсотків складу делегатів Конференції повинні 

становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники Університету, які 
працюють на постійній основі, що складає 86 осіб; 

2) не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа осіб, що 
отримують освітні послуги, які обираються загальними зборами таких осіб, що 
становить 17 осіб; 

3) 10 відсотків – працівників структурних підрозділів, які працюють на 
постійній основі, що складає 12 осіб. 
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1.5.2 Квоти представництва делегатів структурних підрозділів у складі 
Конференції  Університету визначаються Вченою радою Університету пропорційно 
до чисельності працівників.  

1.5.3 Квоти представництва кафедр для виборів делегатів на Конференцію 
ХНАДУ від факультетів визначаються Вченими радами факультетів пропорційно 
до чисельності науково-педагогічних працівників.  

1.6 Конференція Університету, факультету скликається не рідше одного 
разу на рік для вирішення найважливіших питань діяльності, перелік яких 
позначено в пунктах 1.3, 1.4 цього Стандарту. 

1.7 Скликання і проведення чергової Конференції ХНАДУ, факультету 
здійснюють керівництво університету, факультету та профком первинної 
профспілкової організації співробітників ХНАДУ, факультету - як уповноважений 
представник трудового колективу ХНАДУ, факультету. 

1.8  Скликання і проведення поза чергової Конференції здійснюють з 
ініціативи ректора, Вченої ради, профспілкового комітету, а також з ініціативи не 
менше третини працівників структурних підрозділів та/або осіб, що навчаються.  

1.9  Для організації проведення виборів делегатів на Конференцію 
університету наказом ректора створюється організаційний комітет у складі: 
першого проректора – голова комітету та членів: проректорів з науково-
педагогічної роботи; деканів факультетів; директорів Центрів; начальника 
навчального відділу; начальника відділу кадрів; вченого секретаря університету; 
голів Студентської ради та Первинних профспілкових організації, Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених; інших фахівців – 
для підготовки окремих питань.  

1.10 Для організації проведення виборів делегатів на Конференцію 
факультету розпорядженням декана створюється організаційний комітет у складі: 
декана – голови комітету та членів: заступників декану, завідувачів кафедр, голів 
Студентської ради та Первинної профспілкової організації факультету, інших 
фахівців – для підготовки окремих питань.  

1.11 Термін повноважень обраних делегатів на Конференцію Університету, 
факультету становить один рік з правом переобрання трудовими колективами 
структурних підрозділів своїх делегатів за їх рішенням. 

Новий склад Конференції формується щорічно у червні. Попередній склад 
Конференції діє до 30 червня поточного року, якщо інше не передбачене рішенням 
трудового колективу. 

 
2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИСУВАННЯ  
КАНДИДАТУР У ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

2.1 Кандидати для обрання делегатів на Конференцію ХНАДУ висуваються 
структурними підрозділами Університету у межах квот, затверджених в порядку, 
встановленому пунктом 1.5.2 цього Стандарту. 

2.2 Кандидати для обрання делегатів Конференції від факультеті 
висуваються кафедрами у межах квот, затверджених в порядку, встановленому 
пунктом 1.5.3 цього Стандарту. 

2.3 Висування  та обговорення кандидатур делегатів з числа наукових, 
науково-педагогічних та педагогічних працівників здійснюється на загальних 
зборах кафедр, в яких беруть участь  наукові, науково-педагогічні та педагогічні 
працівники за основним місцем роботи.  
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2.4 Висування, обговорення та обрання кандидатів з числа працівників 
інших структурних підрозділів Університету відбувається на загальних зборах 
зазначеної категорії працівників за основним місцем роботи шляхом таємного 
голосування. 

2.5 Критерієм посади за основним місцем роботи є посада, яку займає 
працівник згідно наказу ректора Університету. 

2.6 Висування кандидатів у виборні делегати з числа студентів 
визначаються рішенням Студентської ради на основі пропозицій студентських 
груп.  

2.7 Висування кандидатів з числа аспірантів, докторантів, представників 
первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів визначаються рішенням 
зборів відповідних органів громадського самоврядування.  

2.8 Рішення оформлюються у вигляді протоколу, витяг з якого передається  
організаційному комітету університету у тижневий термін після проведення 
зборів/засідання. 

 
3 ОБРАННЯ ДЕЛЕГАТІВ НА КОНФЕРЕНЦІЮ   

3.1 Особа вважається обраною делегатом на Конференцію якщо за неї 
проголосувало більше половини учасників зборів, які взяли участь у таємному 
голосуванні.  

3.2 Результати таємного голосування визначають рейтинг кандидатур за 
кількістю голосів, поданих «ЗА» конкретну кандидатуру. Кандидатури (у межах 
визначеної квоти представництва), які здобули найвищий рейтинг, вважаються 
основними, інші кандидатури - резервними у послідовності, визначеній 
зменшенням рейтингу.  

Якщо декілька кандидатур здобули однаковий рейтинг, то вищий пріоритет 
має кандидатура особи із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів 
- із вищим вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань 
проводиться повторне обговорення, внесення у бюлетень і таємне голосування 
тільки щодо цих кандидатур. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із 
однаковим рейтингом, отриманим за результатами першого таємного голосування. 

В разі не обрання делегатів Конференції в межах квот, здійснюється 
обговорення та таємне голосування нових кандидатур (із числа резервних, 
позначених в пункті 3.2 цього Стандарту, від напрямків, квоти яких не заповнені) в 
порядку, встановленому цим Стандартом. 

 
4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ХНАДУ 

4.1 Робочими органами Конференції при її проведенні є: 
- президія; 
- мандатна комісія; 
- лічильна комісія; 
- редакційна комісія; 
- секретар. 

4.2  Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції. 
Порядок обрання, повноваження та форма голосування при обранні робочих 
органів визначаються Конференцією. 

4.3 У роботі Конференції мають право брати участь члени Наглядової ради 
ХНАДУ з правом дорадчого голосу. 
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4.4 Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні 2/3 від 
загальної кількості обраних делегатів.  

4.5 Рішення вважаються приймаються, якщо за них проголосувало більше 
половини присутніх делегатів. 

4.6 Результати роботи Конференції фіксуються в протоколі, який 
підписується головуючим та секретарем. 

 
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 
КАНДИДАТУР У ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ  

4.1 Загальні збори є правочинними в разі присутності на них не менше 2/3 
списового складу осіб. 

4.2 Регламент роботи загальних зборів структурних підрозділів університету, 
студентів, аспірантів, докторантів (далі – загальні збори) включає: 

1) відкриття загальних зборів; 
2) обрання президії (голови та секретаря) загальних зборів; 
3) обрання лічильної комісії; 
4) голосування про відкрите чи таємне голосування виборів кандидатур; 
5) представлення та обговорення кандидатур делегатів  та розгляд питання про 

внесення кандидатур до бюлетеня  (Додаток 1)  для таємного голосування (в разі 
прийняття рішення по підпункту 4 цього пункту про таємне голосування); 

6) виготовлення бюлетенів, кількість яких відповідає кількості присутніх на 
загальних зборах; 

7) проведення відкритих виборів або шляхом таємного голосування; 
8) підрахунок голосів лічильною комісією; 
9) затвердження відкритим голосуванням протоколів № 1 та № 2 лічильної 

комісії. 
4.3 Лічильна комісія обирається в кількості 3 або 5 осіб (за рішенням 

загальних зборів із числа осіб, присутніх на загальних зборах.  
Голова та секретар лічильної комісії обираються на першому засіданні 

лічильною комісією з числа її членів, про що складається Протокол № 1 (Додаток 
2). 

4.4 Прізвища кандидатів у делегати вносяться до бюлетеня (Додаток 1) для 
таємного голосування у алфавітному порядку лічильною комісією, яка забезпечує 
їх виготовлення. 

Бюлетені посвідчуються підписом голови та секретаря лічильної комісії. 
4.5 Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які беруть участь у роботі 

загальних зборів видають бюлетені під підпис кожному присутньому учаснику. 
4.6 Кожен учасник зборів має кількість голосів “ЗА”, яка відповідає квоті 

представництва делегатів на конференції. 
4.7 Голосування здійснюється викресленим учасником зборів помітки “ЗА” 

або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня, де наведено прізвище, ім’я та по батькові 
кандидата.  

В разі, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, 
ані “ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ” бюлетень вважається  недійсним і 
не приймає участі в підрахунку голосів.  

4.7 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у 
голосуванні, особисто  в окремо обладнаній кабінці.  

Заповнений бюлетень особа, яка бере участь у голосуванні, особисто 
опускає в опломбовану лічильною комісією скриньку. 
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4.8 Проведення відкритого голосування на загальних зборах приймається 
голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Відкрите голосування може 
проводитись шляхом підняття однієї руки учасниками зборів  або поіменно вголос. 
 

5 ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ 
5.1 Підрахунок голосів починається лічильною комісією одразу після 

закінчення голосування у присутності учасників загальних зборів і здійснюється 
без перерви у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки 
цілісності печаток скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією. 
При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени 
лічильної комісії. 

5.2 Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування 
бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. 
Підводить підсумки голосування і оформляє протокол. Обраними виборними 
представниками вважаються особи, які набрали більшість голосів присутніх на 
загальних зборах у межах, затверджених квот. 

У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних (абзац 2 
пункту 4.7 цього Положення), питання вирішується шляхом голосування членів 
лічильної комісії більшістю голосів. 

5.3 Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу № 2 (Додаток 3), 
який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та 
члени лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії затверджується загальними 
зборами шляхом відкритого прямого голосування. 

5.4 У випадку, якщо кандидати набрали однакову кількість голосів серед них 
проводиться другий тур виборів одразу після підрахунку голосів. 
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Додаток 1 
 

БЮЛЕТЕНЬ 
для таємного голосування із висування делегатів на конференцію трудового 

колективу 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, або 
 

(назва факультету, структурного підрозділу) 
 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Результат голосування 
1.  ЗА ПРОТИ 
2.  ЗА ПРОТИ 
3.  ЗА ПРОТИ 
    
    

 
Примітка. Проти кожного прізвища залишати не закресленою позицію, яка 
відповідає волевиявленню того, хто голосує. 
 
 

Зворотна сторона бюлетеня 
 
 
Голова лічильної комісії         __________ _____________________ 

                                                                                                                                                             
(Прізвище, ім’я, по 
батькові) 

 
Секретар лічильної комісії  _________  _____________________ 

                                                                                                                                                              
(Прізвище, ім’я, по 
батькові) 
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Додаток 2 

П Р О Т О К О Л № 1 

засідання  лічильної  комісії 

щодо результатів  таємного  голосування 

висунення кандидатур співробітників/студентів як делегатів конференції 

трудового колективу ХНАДУ 
 

м. Харків          (дата)  

         

 Лічильна комісія обрана загальними зборами 

співробітників/студентів_____________________________________________ 

(найменування факультету/підрозділу) 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на 

засіданні лічильної комісії у складі: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Слухали: Обрання голови та секретаря лічильної комісії 

Вирішили : 

1) Обрати головою лічильної комісії - ______________ 
2) Обрати секретарем лічильної комісії - ______________ 
3) Просити загальні збори затвердити це рішення 

  

  Голова лічильної комісії 

  ____________________________                           (___________________) 

 ( підпис)        п.і. п-б. 

Члени лiчильної комiсiї:  

  ____________________________                           (____________________) 

  ____________________________                           (____________________) 
  

Пiдписи членiв лiчильної комiсiї засвідчую:  

Декан/керівник підрозділу                                                     / ПІБ              / 
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Додаток 3 

П Р О Т О К О Л № 2 

засідання  лічильної  комісії 

щодо результатів  таємного  голосування 

висунення кандидатур співробітників/студентів як делегатів конференції 

трудового колективу ХНАДУ 
м. Харків          (дата)  

  

Присутні :  

голова лічильної комісії  ___(ПІБ)___  

секретар лічильної комісії ___(ПІБ)___  

член лічильної комісії ___(ПІБ)___  

 Рішенням загальних зборів від _______________(Дата) ________ 

__________________________________________________________________              

   (найменування факультету/підрозділу) 

до складу делегатів на конференцію трудового колективу ХНАДУ включені 

кандидатури:  

Іванова Івана Івановича,  

Петрова Сергія Івановича,,,,,,  

 На зборах були присутні  ______ співробітників/студентів з загальної 

кількості _____________спіробітників/студентів. 

 Роздано бюлетенів:________(______________________________) штук 

 Виявилося бюлетенів в урні: ________(______________________) штук 

 Співробітники/Студенти, які включені до складу кандидатур виборних 

представників, участі у голосуванні не приймали. 

Підсумки голосування: особи, як виборні представники 

співробітників/студентів на виборах делегатів на конференцію трудового 

колективу ХНАДУ від (найменування факультету/підрозділу): 
 

№№ 

п/п 
Прізвище, ім’я та по-батькові за проти недійсних 

бюлетенів 

1.  Іванов Іван Іванович             

2. Петров Іван Іванович             

3.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         
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  Голова лічильної комісії 

  ____________________________                           (___________________) 

 ( підпис)        п.і. п-б. 

Члени лiчильної комiсiї:  

  ____________________________                           (____________________) 

  ____________________________                           (____________________) 

  ____________________________                           (____________________) 

  ____________________________                           (____________________) 
  

Пiдписи членiв лiчильної комiсiї засвідчую:  

Декан/керівник підрозділу                                                     / ПІБ              / 


