
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ  

КЗВО ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  ІМЕНІ 

АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО» 
 

 

  



Дане Положення розроблене відповідно до чинного законодавства України і 

є документом, який регламентує діяльність вищого колегіального органу тру-

дового колективу КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Кру-

пинського» (далі Академія) – Загальних зборів трудового колективу  (далі – 

Збори) 

 

1. Загальна частина 

          Збори Академії скликаються не рідше, ніж один раз на рік ректором Ака-

демії. Ректор оголошує збори і головує при їх проведенні. Обов’язки заступни-

ка голови покладаються на проректора з навчальної роботи, протокольні 

обов’язки виконує секретар. 

           Делегатами Зборів за посадами є ректор Академії, проректори, декани, 

завідувач бібліотеки та керівники інших структурних підрозділів, головний бу-

хгалтер, секретар, інспектори відділу кадрів, голова профспілкового комітету. 

          Інші делегати Зборів обираються на зборах колективів структурних під-

розділів Академії згідно з нормами представництва, визначеними Статутом 

Академії. Кількість делегатів складає 10% від загальної чисельності працівни-

ків Академії. Не менше 75% загальної чисельності делегатів Зборів складають 

педагогічні працівники. 

         Участь у Зборах Академії можуть брати всі працівники Академії та пред-

ставники студентства. 

       Збори Академії проводяться не рідше одного разу на рік.  Для вирішення 

невідкладних питань можуть бути скликані позачергові Збори. Загальні збори 

скликаються Ректором або на вимогу не менш як 60 % всіх постійно працюю-

чих співробітників Академії.  

     Загальні збори трудового колективу Академії вважаються правомочними, 

якщо на них присутні не менше двох третіх членів трудового колективу та 

представників студентства. 

    Рішення Загальних зборів трудового колективу Академії вважається прийня-

тим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на зборах. 

 

 

2. Функції Зборів Академії: 

- за поданням адміністративної ради Збори приймають Статут Академії, змі-

ни і доповнення до нього та подають їх на затвердження до відповідних ор-

ганів управління; 

- розгляд проектів колективного договору і надання повноважень профспіл-

ковому комітету чи іншому уповноваженому колективом органу працівни-

ків Академії підписувати догові з Власником або Уповноваженим ним орга-

ном від імені колективу Академії; 



- обрання представників Академії до складу конкурсної комісії з питань за-

міщення вакантної посади Ректора, що створюється органом управління, у 

підпорядкуванні якого перебуває Академія; 

- обирання претендента на посаду ректора і подання відповідні пропозиції до 

органу управління для затвердження; 

- щорічне заслуховування звіту ректора Академії та оцінка його діяльності; 

- заслуховування звітів інших посадових осіб щодо виконання спланованих 

заходів, організації  навчально-виховного процесу, наукової та фінансово-

господарської діяльності, забезпечення педагогічними кадрами,  навчаль-

ними планами та програмами, готовності до атестації та акредитації, тощо; 

- обирання Комісії  з трудових спорів у відповідності  з Кодексом Законів 

України про працю; 

- за мотивованим  поданням Вченої ради Академії розгляд питання про дост-

рокове припинення повноважень ректора; 

- затвердження  Правил внутрішньо-трудового розпорядку Академії;  

- затвердження Положення про органи студентського самоврядування; 

- розгляд інших питань діяльності Академії; 

 

Розгляд питань порядку денного Зборів фіксується протоколом, який підпису-

ється головою зборів та секретарем.  

 


