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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конференція трудового колективу Луганського національного
аграрного університету (далі - Конференція) є вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу, що включає
виборних представників із числа викладачів, співробітників та студентів.
1.2. Порядок скликання і прийняття рішень Конференції, порядок обрання
делегатів, її повноваження визначаються Законом України «Про вищу освіту» за
№ 1556-18 від 01.01.2018р. з урахуванням Статуту університету.
1.3. Конференція скликається не рідше ніж один раз на рік.
2. ФУНКЦІЇ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
2.1. Погоджує за поданням Вченої ради університету Статут ЛНАУ чи
зміни (доповнення) до нього;
2.2. вносить подання Міністерству освіти і науки України щодо
затвердження нової редакції Статуту університету, внесення до нього змін;
2.3. заслуховує щорічний звіт ректора університету та оцінює його
діяльність;
2.4. обирає комісію з трудових спорів ЛНАУ відповідно до законодавства
про працю;
2.5. розглядає питання про дострокове припинення повноважень ректора
ЛНАУ з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення
Статуту ЛНАУ та умов контракту, у разі обґрунтованого подання Вченої ради
університету (або наглядової ради - за наявності) про відкликання ректора, за
яке проголосувало не менш як половина статутного складу Вченої (або
наглядової) ради;
2.6. вносить подання Міністерству освіти і науки України про відкликання
ректора ЛНАУ у разі прийняття такого рішення більшістю голосів за умови
присутності не менш як двох третин статутного складу Конференції;
2.7. затверджує Правила внутрішнього розпорядку ЛНАУ і Колективний
договір між ректором та профкомом первинної профспілкової організації
викладачів і співробітників університету;
2.8. обирає до складу Вченої ради університету виборних представників з
числа працівників ЛНАУ за поданням структурних підрозділів, у яких вони
працюють;
2.9. за погодженням з Міністерством освіти і науки України розглядає
питання щодо надання згоди на вилучення або передачу у власність юридичним
і фізичним особам майна, закріпленого за університетом на праві
господарського відання, крім випадків, передбачених законодавством;
2.10. розглядає інші питання діяльності університету.

3. СКЛАД КОНФЕРЕНЦІЇ
3.1. Конференція трудового колективу Луганського національного
аграрного університету (далі - Конференція) є вищим колегіальним органом
громадського самоврядування вищого навчального закладу, що включає
виборних представників із числа викладачів, співробітників та студентів.
3.2. Порядок скликання Конференції та її діяльності визначається
Статутом Луганського національного аграрного університету.
3.3. У складі Конференції мають бути представлені всі категорії учасників
освітнього процесу у ЛНАУ. При цьому не менш 75 відсотків складу делегатів
Конференції повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні
працівники університету, які працюють у ньому на постійній основі, і
обираються відкрито чи таємно за рішенням зборів трудових колективів
факультетів чи структурних підрозділів, і не менше як 15 відсотків – виборні
представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих
таємних виборів.
3.4. Загальна чисельність статутного складу Конференції становить 120
осіб, з них 20 – з відокремлених підрозділів.
3.5. Не більше 10 відсотків від загальної чисельності статутного складу
Конференції становлять категорії інших працівників ЛНАУ, які обираються від
структурних підрозділів, відділів та служб університету на відповідних зборах.
3.6. Новий склад Конференції формується щорічно у грудні. Попередній
склад Конференції діє до 31 грудня поточного року.
4. СКЛИКАННЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
4.1. Скликання і проведення Конференції здійснюють керівництво
університету та профком первинної профспілкової організації викладачів і
співробітників, як уповноважений представник трудового колективу ЛНАУ.
4.2. Позачергове скликання Конференції може бути здійснено:
4.2.1. За рішенням ректорату ЛНАУ;
4.2.2. На вимогу профкому первинної профспілкової організації викладачів і
співробітників ЛНАУ.
4.3. Для підготовки Конференції може створюватися організаційний
комітет, кількісний та персональний склад якого затверджується наказом
ректора університету. При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд
Конференції, можуть формуватися робочі групи, склад яких теж затверджується
наказом ректора університету.
4.4. Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається безпосередньо
на Конференції шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів
делегатів Конференції.
4.5. Робочими органами Конференції при її проведенні є:
- президія;

- лічильна комісія;
- редакційна комісія;
- секретар.
4.6. Робочі органи Конференції обираються безпосередньо на Конференції.
Порядок обрання, повноваження та форма голосування при обранні робочих
органів визначаються Конференцією.
4.7. У роботі Конференції мають право брати участь і члени наглядової
ради ЛНАУ, з правом дорадчого голосу.
4.8. У розширеній Конференції можуть брати участь без права голосу
представники всіх груп працівників університету та представники студентства.
4.9. Конференція
трудового
колективу
університету
вважається
правомочною, якщо на ній присутні 2/3 від загальної кількості делегатів.
Рішення приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх
делегатів.
4.10. Результати роботи Конференції фіксуються в протоколі, який
підписується головуючим та секретарем.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Це Положення є чинним до реєстрації нової редакції Статуту ЛНАУ.
5.2.Зміни, доповнення та уточнення до Положення вносяться на підставі
рішення вченої ради ЛНАУ.

