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.Щане полОження розроблено вiдповiдно.до Закону Уlцани uПро виЩу ocBiTy> , Статугу
.ЩОНеЦЬКОГО НаЦiОНаЛЬНОгО медичного унiверситету (днму) i е нормативним актомвнугрiшньоi дii, який реглаN,rентуе порядок скJIикання й прийняття рiшень Конференцiiтрудового колективу (далi такожконференцiя) .щонецького нацiонального медичного
унiверситету (да:ri  Унiверситет).

l ' Вищим колегiальним органом громадського сап.rоврядування Унiверситету сконференцiя трудового колективу, включаючи виборних предст{ lвникiв з числа осiб, якiнавчаються в Унiверситетi.
2, Конференцiя трудового колективу Унiверситету мае Taki повновa,кення:о за поданням Вченоi ради Унiверситету погоджу€ Статут Унiверситету чи змiни(доповнення) до нього;

, щороку заслуховуе звiт ректора Унiверситету та оцiнюе його дiяльнiсть;о Затверджуе колективний договiр та змiни (доповнення) до нього;о обирае комiсiю з трудових спорiв вiдповiдно до законодавства про працю;, розглЯдае за обцрунтоВаниМ поданняМ Наглядовоi або Вченоi ради Унiверситетупитання про дострокове припинення повновФкень ректора Унiверситету;о затворджуеправилавнутрiшньогорозпорядку;
о ЗаТВерджуе положення про Конференцiю трудового колективу та змiни донього;

о розглядае iншi питання дiяльностi Унiверситеry.
3, Конференцiю не рiдше одного ptвy на pik скликае ректор, який вiдповiдним наказомвизнача€ строки ii проведення.
4. Згiдно зi Статугом Унiверситету,

скликано:
 за рiшенням ректорату;
 на вимогу Наглядовоi р4ди;

позачергове засiдання Конференцii може бути

 на вимогу членiв Вченоi ради (не менше 5О Yо +  1 голос присутнiх на i]  засiданнi); на вимогу профспiлкового KoMiTeTy;
 на вимогу не менш 30 %  обраних делегатiв конференцii трудового колективу; на вимогу не менше третини ycix штатних працi"rrпъ Унiверситету та не меншетретини здобувачiв освiти.
5, Органiзацiю i проведення Конференцii здiйснюе профспiлковий koMiTeT такерiвництво Унiверситету шJIяхом сr"орен"" Ьрганiзацiйного KoMiTeTy у кiлькостi не бiльше 7осiб.



6. На Конференцii повиннi буги представленi Bci категорiТ уrасникiв освiтнього процесу

Унiверситету. Загальна кiлькiсть делегатiв Конференцii, чисельнiсть делегатiв вiд кожного

структурного пiдроздiлу Унiверситету та чисельнiсть делегатiв з числа осiб, якi навчаються в

Унiверситетi, визнача€ться таким чином: не менш як 75 вiдсоткiв загаltьноi чисельностi

делегатiв (членiв) виборного органу повиннi стчlновити науковопедагогiчнi, педагогiчнi та

HayKoBi працiвники, якi працюють в Унiверситетi на постiйнiй ocHoBi, не менш як 15 вiдсоткiв

 виборнi предстtlвники з числа осiб, якi навчаються в Унiверситетi, не бiльше 10 вiдооткiв 
представники адмiнiстративноуправлiнського, iнженернотехнiчного, навчшIьновиробниЧогО

та допомiжного персоналу.
7. ,Щелегати на Конференчiю обираються на загаJIьних

структурних пiдроздiлiв Унiверситету за участю не менш

пiдроздiлу шляхом прямого таемного голосування.

8. Структурними пiдроздiла.пли Унiверситету, на зборах

Конференцiю трудового колективу Унiверситету, е:

зборах трудових колективiв
як 2lЗ штатних прачiвникiв

яких обираються делегати на

l. Медичний факультет Jt 1

2. Медичний факультет J',lb 2

З. Медичний факультет Jф 3

4. Мiжнародний медичний факультет
5. Стоматологiчний факультет
6. Фармачевтичний факультет
7. Факультет iнтернатури та пiслядипломноi освiти

8. Вiдокремлений структурний пiдроздiл  Лиманський медичний фаховий коледж

днму
9. Науководослiдний iнституг травматологii та ортопелii ДНМУ
10. ВiддiЛи та слуЖби УнiвеРситетУ вiдповiднО до штатного розпису (у форматi

спiльних iх зборiв).

9. Представництво на Конференцii 1рудового колективу працiвникiв Унiверситету

визначаеться за квотою: 1 делегат вiд 5 науковопедагогiчних, педагогiчних та наукових

працiвниКiв з прелСтавництвОм вiД кожноi з кафедР факультеТiв та науКових iнститугiв, 1

делегат вiд 50 працiвникiв iнших категорiй.

Квота наукових, науковоПедагогiчних, педагогiчниХ та наукових прачiвникiв

розполiляеться мiЖ факультеТап,tи та науковими iнститутами пропорцiйно до кiлькостi цих

категорiй працiвникiв, якi працюють на постiйнiй ocHoBi вiдповiдно до штатного розпису, та

затверджУетьсЯ на спiльному засiданнi ректорату i профкому спiвробiтникiв ДНМУ за

поданням вiддiлу кадрiв Унiверситету.

Квота iншиХ працiвникiв розподiляеться мiж пiдроздiлами Унiверситету

пропорчiйно до кiлькостi ц"*  паrе.орiй прачiвникiв, якi прачюють на постiйнiй ocHoBi

"iдпо"iдrО 
до штатНого розпИсу, та затверджУетьсЯ на спiльНому засiданнi ректорату i

профкому за поданням вiддiлу кадрiв Унiверситеry.
Представники на Конференцiю вiд осiб, якi навчаються в Унiверситетi, обираються В

межах визначеноi квоти органаI \dи студентського самоврядування вiдповiдно до чинного

положення про нього.

При обраНнi делегатiв КонференцiТ трудового колективу Унiверситету в раз.i, якщо

кiлькiсть претендентiв, якi увiйшли в список для голосування, перевищуе установленl норми

представництва, обраними делегатами е Ti претенденти, якi набрали бiльшу кiлькiсть голосiв,

але не менше 50 вйсоткiв голосiв членiв трудового колективу, присутнiх на зборах. У разi,

якщо на виборах декiлька претендентiв в делегати Конференцii набрали piBHy кiлькiсть

голосiв, а iз них проходять вiдповiдно до норми представництва не Bci, то проводиться

повторне голосування по виборах iз даних претендентiв.

10. Строк повновiDкень делегатiв Конференцii становить 2 (два) роки.

1 1. Повноваження делегатiв Конференцii пiдтверлжуються посвiдченням за пiдписом

голови профспiлкового KoMiTeTy.



12, !елегати Конференцii можугь буги вiдкликанi за рiшенням зборiв трудовихколективiв структурних пiдроздiлiв YHiB.i.r."ry, якi ix обирали, 
"* * о 

за таке рiшенняпроголосуваJIо не менше 75 вiдсоткiв вiд статутного складу зборЬ.
замiна делегатiв у разi вибугтя, через вiдкликання, на пiдставi письмовоi заJIви делегатаабО У ЗВ'ЯЗКУ З НеМОЖЛИВiСТЮ ВИконувати своi обов'язки за станом здоров,я здiйснюстьсязбораlrlи Трудового 

_ колективу вiдповiдного .rpynrypno.o пiдроздiлу. Повноваженняновообраних делегатiв пiдтверджуються мандатною комiсiею на черговiй Конференцii..повноваження делегатiв припиняються одночасно з припиненням повноваженьКонференцii.
lз, Органом громадського сtlмоврядувtlння факультеry е збори (конференцiя)трудового колективу факультету, вкJIючаючи виборних предстzlвникiв . 

"".nu 
Ъ.]о, 

"niнавчаються на факультетi, В органi громадського самов_рядув€lння факультету повиннi бутиПРеДСТtlВЛеНi Bci КаТеГОРii ПРацiвникiв факультету та u"oopri np.o.r* J; ; ; ; '"; ; 'oiiol"ni
навчаються на факультетi, При цьомУ не менш як75 

"iдсоткiв 
за.ал""от чисельностi делегатiв(членiв) виборного органу повиннi становити науковопедагогiчнi працiвники факультету, неменш як 15 вiдсоткiв  виборнi представники з числа осiб, якi ,* rЬr".я на факультетi, небiльше 10 вiдсоткiв  предсiа""r* и адмiнiстративноуправлiнського, iнженернотехнiчного,

навчшIьновиробничого та допомiжного персонаrrу. ДЬпЁ.ати на йоi" трудового колективу
факультету обираються на загальних зборах 

'рудоu"*  
колективiв кафедр факультету та наконференцii здобувачiв освiти факультету шJUIхом прямого та€много голосування.

TepMiH повновalкень обраних делегатiв 
"r* о"rr" 

2 (два) роки.
,щелегати можуть буги вiдкликанi за рiшенням зборiв трудових колективiв пiдроздiлiв

фаКУЛЬТеТУ, ЯКi ix ОбИРаЛИ, ЯКЩО За таке piro.""" проголосувi} ло не менше 75 вiдсоткiв вiдстатутного складу зборiв.
замiна делегатiв у разi вибуття, через вiдкликаrrня, на пiдставi письмовоi заяви делегатаабо у зв'язку з неможливiстю виконувати своi обов'язки за станом здоров'я здiйснюетьсязборами трудового колективу вiдповiдного пiдроздiлу

14, Збори трудового колективу факультеiу 
"* пr* uоться 

не рiдше одного разу на piK iвважаються правочинними, якщо в них бере участь не менше 2lз вiд загапьноi кiлькостiобраних делегатiв.
15, Збори трудового колективу_ факультету скликае декан, який вiдповiдним рiшеннямвизначае строки I х проведення. Збори можуть скликатися також на вимогу ВченоТ радифакультету, оформлену вiдповiдними рiшенйми, а т€кож за iнiцiативою не менше третинипрч| ниКiв факульТету та не менше'ретини здобувачiв освiти факультету.
l 6. Збори трудового колективу факультету * йоr" TaKi повноваження:

о ПоГоджують за подilнням ректора призначення на посаду декана факультету;о дають оцiнку дiяльностi декана факультету;о затверджують рiчний звiт про дiяльнiсть факультету;о подають обгрунтованi пропозицii ректору про вiдкликання з посади деканафакультетУ з пiдстав, передбачених законод€lвством Украiни, СтатугомУнiверситету, укладеним з ним контрактом;
. обираrоть виборних представникiв до Вченот р4ди факультету;о обирають делегатiв на Конференцiю трудового колективу Унiверситету (у
форматi зtгаJIьних зборiв, див. п. 7);, обирають виборних представникiв до Вченоi ради Унiверситету;. вирiшують iншi питання дiяльностi факультету.рiшення про погодження призначення на посаду декана факультету приймастьсябiльшiстЮ голосiв,статутного складу органу громадськОГО СаI 'rОВрядування факультету.пропозицiю про звiльнення з посади декана факультету може буги внесено до органуГРОМаДСЬКОГО СаМОВРЯДУВаННЯ фаКУЛЬТеТУ Не менш як половиною голосiв статутного складувченоi ради факультету. Рiшення про вiдкликtlння з посади декана факультету приймасться не



менш як двома третинап{ и голосiв статутного складу органу громадського самоврядування

факультету.
Рiшення зборiв трудового колективу факультету з iнших питань приймаrоться

простою бiльшiстю голосiв присутнiх.
Форма голосування (вiдкрите чи таемне) визначаеться безпосередньо на засiданнi

шляхом вiдкритого голосування також простою бiльшiстю голосiв присутнiх, oKpiM випадкiв

обрання виборних представникiв та делегатiв, що вирiшуеться виключно шляхом прямого

тасмного голосування.

17. У перiод мiж конференцiями трудового колективу оперативне вирiшення

органiзачiйних питань щодо пiдготовки ix проведення та ведення дiловодства здiйснюють

голова Конференцii та ii секретар.

Голова Конференчii:
_ обираеться простою бiльшiстю голосiв делегатiв на першому засiдання КонференцiТ На

строк ix повноважень вiдкритим голосуванням;

 керуе роботою органiзацiйного KoMiTeTy та робочих груп (у разi ix створення) ПРИ

пiдготовцi до черговоi КонференцiТ;
 веде Конференцiю.

Секретар Конференцii:
 обирасться простою бiльшiстю голосiв делегатiв на першому засiдання КонференцiТ на

строк ix повноважень вiдкритим голосуванням;

 вiдповiДае за ншIеЖну пiдготовку та оформлення Bcix документiв роботи КонференцiТ, в

т.ч. протоколiв та рiшень, а також ix зберiганЕя в установленоМУ пОРЯДКУ.

18. Робочими органаI \ ,rи КонференцiТ при ii проведеннi е:

 ceKpeTapiaT;

 лiчильна комiсiя;
 мандатна комiсiя;
 комiсiя з пiдготовки проекту рiшення Конференцii.

робочi органи Конференцii обираються безпосередньо на першому засiданнi та е

дiючими на весь перiол повновnlкеЕь делегатiв КонференцiI . Порядок обрання, повноваження

та форма голосування при виборах робочих органiв визначаються Конференцiею.

у разi вибуггя представЕика робочих органiв його замiна здiйсню€ться на черговому

засiданнi КонференцiТ. При пИготовцi окремих пит€lнь, якi виносяться на розгляд КонференuiТ

трудового колективу, можуть формуватися робочi групи, склад яких затверджуеться спrльним

рiшенням ректорату та профспiлкового KoMiTeTy.

19. На КонфереНцii трудоВого колеКтиву мають бути присутнi лише обранi делегати.

,Щля обговорення та вирiшення окремих питань порядку денного КонференuiТ трулового

колективу органiзацiйним koMiTeToM можугь бути запрошенi iншi особи, якi не е делегатами

та не маютЬ права голосуватИ при прийНятгi рiшеНь. Присугнiсть на конференцii cTopoHHix

осiб, якi не е обраними делегатами, представникiв преси, телебачення, iнтернетвид€lнь>

громадськ"11 ор.u"i.ацiй i T.i. можлива за уNrови попередньоi ix peecTpalliT в органiзацiйному

KbMiTeTi не пiзнiше, як за 7 (ciM) днiв до дати проведення КонференцiТ. Остаточну згоду на

присугнiсть цих осiб дае Конференцiя трулового колективу на початку свосi роботи шляхом

вiдкритого голосування простою бiльшiстю голосiв.

20. КонференчiЯ трудовогО колективУ УнiверсиТету ввalкаеться правомочною, якщо в iT

роботi бере участь не менше 2/З обраних делегатiв.
рiшення з ycix питань, у тому числi про вiдкликання ректора Унiверситету з посади,

приймаюТься просТою бiльШiстю голОсiв делегатiв (50 о/о +  |  голос), якi беруть участь у

засiданнi.
yci процедурнi питання затверджуються шляхом вiдкритого або та€много голосування

(згiдно з рiшенням КонференчiТ) безпосередньо на засiданнi.

Форма голосування (вiдкрите чи таемне) визначаеться Конференцiею i затверджусться

шляхом Ьiд* р"rо.о голосування простою бiльшiстю голосiв присугнiх делегатiв.



2l. Не пiзнilltg, нiж за 7 (ciM) днiв до початку роботи Конференцii, на вебсайтi
Унiве,рситету розмiщуеться оголошення про час iT проведення та порядок денний.

22,загальний контроль за виконанням рiйень Конференцii'трулового колективу
унiверситету покладаеться на ректорат Унiверситету та,rробс.riл* овий кЁмiтет.

23,рiшення Конференцii оформляються протоколом, який пiдписуеться головою
Конференцii та секретарем. Текст протоколу складасться iз вступноi, мотивува_гtьноi та
постановчот частин.

Вступна частина протоколу вмiщуе:
кiлькiсть обраних делегатiв та присугнiх з них (кворум);  прiзвища, iнiцiагlи та посади
запрошених осiб;  прiзвища; iнiцiа"пи голови та секретар" Коrф"р.нцii;  порядок денний.

Мотивувальна частина протоколу скJI4даеться з роздiлiв, якi вiдповiдають порядку
денному з ix мотивуванням.

Постановляюча частина протоколу мiстить основний постановчий висновок рiшення.роздiли нр{ еруються i розтяттrовуються за схемою:
Слр< али  Виступили  Голосували  Постановили. Япщо постановою Конференцii

затверджуеться вiдповiдний докрлент, то BiH додаеться до протоколу.
Протокол КонференцiТ повинен мати номер, який е пор"д* о"rм номером засiдання.

нумерацiя протоколiв ведеться в раj\цках повноважень Конфъренцiт, ix кiлькiсть повинна
СПiВПаДаТИ З КiЛЬКiСТЮ СКJIИкань Конференчii. Сформований у двох екземплярах та пiдписаний
протокол завiряеться печаткою Унiверсит"rу,а зберiгаеться у голови КонференцiТ протягом
трьох poKiB, пiсля чого перший екземпляр передаеться в apxiB Унiверситету.

Голова Конференцii

Секретар

Сергiй ВЕРЗIЛОВ

IHecca СЕБIСКВЕРIДЗЕ


