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                                                                      Затверджено Конференцією трудового колективу  
                                                                        Луганської державної академії культури і мистецтв 
                                                                         (протокол №1 від 10.01.2017 р.)  

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Конференцію трудового колективу 

Луганської державної академії культури і мистецтв 

(нова редакція) 

 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1.1. Конференція трудового колективу (далі - Конференція) - вищий колегіальний 
орган громадського самоврядування Луганської державної академії культури і мистецтв  
(далі - Академія). 
 1.2. Положення про конференцію трудового колективу (далі - Положення) розроблено 
на основі законодавства України та Статуту Академії і визначає статус, порядок обрання 
делегатів, повноваження та порядок роботи Конференції. 
1.3. Це Положення приймається на Конференції і затверджується загальними зборами 
учасників Академії. 

ІІ. СКЛИКАННЯ ТА ВИБОРИ ДЕЛЕГАТІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
2.1. Скликання, організацію підготовки і проведення Конференції здійснюють загальні збори 
учасників Академії або ректор Академії. 
2.2. Загальна чисельність делегатів на Конференції має бути не менше              75 % обраних 
делегатів.                 

Делегати конференції за посадами: ректор Академії, проректори, директор коледжу 
Академії, головний бухгалтер. 

Квота науково-педагогічних і педагогічних працівників розподіляється між 
Академією і коледжем пропорційно до кількості науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників Академії та коледжу, які працюють на постійній основі.  

Квота інших працівників розподіляється між підрозділами Академії пропорційно до 
кількості інших штатних працівників.  
Квота осіб, які навчаються в Академії розподіляється пропорційно до загальної кількості 
студентів.Нецілочислові квоти округлюються в напрямку збільшення. 
 Делегати на Конференцію обираються на засіданні ректорату, зборах трудового 
колективу, зборах трудових колективів інших структурних підрозділів та студентських 
конференціях. Особи, які за суміщенням працюють на двох посадах, беруть участь у виборах 
делегатів Конференції за основною посадою. 

Строк повноважень делегатів становить один рік. 
2.3. У складі делегатів Конференції повинні бути представлені всі групи працівників 
Академії. Не менше ніж 75 відсотків загальної чисельності делегатів Конференції повинні 
становити педагогічні та науково-педагогічні працівники Академії. 15 відсотків загальної 
чисельності делегатів – студенти, 10 відсотків – інші штатні працівники. 
2.4. На засіданні Конференції можуть бути присутні запрошені працівники Академії, але 
вони не мають права голосу. 
 

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 
3.1. Повноваження Конференції визначаються згідно із законодавством України, Статутом 
Академії та цим Положенням. 
3.2. Конференція:  
– погоджує Статут Академії чи зміни до нього згідно із законодавством і Статутом Академії; 
– бере участь у виборах ректора Академії згідно із законодавством і Статутом Академії; 
– щорічно заслуховує звіт ректора Академії та оцінює результати діяльності; 
– обирає комісію з трудових спорів відповідно до трудового законодавства; 
– затверджує правила внутрішнього розпорядку; 
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– обирає голову, робочу президію та лічильну комісію Конференції, підтверджує 
повноваження делегатів Конференції; 
– розглядає інші питання діяльності Академії. 
3.3. Конференція вважається правомочною, якщо на засіданні присутні більше половини 
обраних делегатів. Кожний делегат має один голос. 

Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні 
делегатів. Підрахунок голосів виконує лічильна комісія. 

Рішення Конференції оформлюються протоколами за підписом голови та секретаря 
Конференції. 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
4.1. Організаційною формою роботи Конференції є проведення засідань. 
4.2. На першому засіданні Конференції з числа її делегатів обирається голова Конференції. 
До обрання голови Конференції на її першому засіданні або головуючого на засіданні 
головує ректор або особа, яка призначена ініціатором скликання Конференції. У разі 
відсутності обраного голови на засіданні Конференції обирається головуючий, який виконує 
повноваження голови Конференції під час одного засідання. 
4.3. Робоча президія та лічильна комісія обираються на кожному засіданні Конференції. 
4.4. Делегати конференції повинні особисто виконувати свої обов’язки і не можуть 
передавати свої повноваження іншим особам. 
4.5. Виконання обов’язків делегатів Конференції здійснюється на громадських засадах у 
робочий час. 
 

V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

5.1. Положення набирає чинності з дня його прийняття та підписання протоколу. 
 


