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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Таврійського державного 

агротехнологічного університету 

від 26.09.2018 № 186-ОД 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок обрання директора відокремленого структурного 

підрозділу 

Таврійського державного агротехнологічного університету  
 

 1.1 Положення про порядок обрання директора відокремленого  

структурного підрозділу Таврійського державного агротехнологічного 

університету (далі - ТДАТУ) визначає порядок та умови обрання за конкурсом 

осіб на вакантну посаду директора відокремленого структурного підрозділу 

Таврійського державного агротехнологічного університету. 

 

 1.2. На посаду директора відокремленого структурного підрозділу 

ТДАТУ, згідно з п. 16 ч. 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту» до 

06.09.2019 можуть претендувати педагогічні (науково-педагогічні) працівники 

із стажем роботи не менше як 10 років, а після 06.09.2019 - педагогічні 

(науково-педагогічні) працівники, які мають науковий ступінь та/або вчене 

(почесне) звання відповідно до профілю відокремленого структурного 

підрозділу.   

 1.3. Дія п.1.2 поширюється на керівників, обраних на посаду директора  

відокремленого структурного підрозділу ТДАТУ після набуття чинності 

Законом України «Про вищу освіту». Директори відокремлених структурних 

підрозділів ТДАТУ обрані на посаду до набуття чинності Законом України    

«Про вищу освіту», продовжують згідно з п.10 ч.2 розділу XV Закону України 

«Про вищу освіту» виконувати свої повноваження відповідно до укладених 

контрактів та мають право обиратися на цю посаду ще на один строк. 
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 1.4. Директор відокремленого структурного підрозділу ТДАТУ не може 

перебувати на цій посаді більше ніж два строки. 

 1.6. Якщо особа, яка подала заяву, не відповідає вказаним вимогам та 

умовам оголошеного конкурсу, вона не допускається до участі в ньому, про що 

отримує письмову мотивовану відмову. 

 1.7. Висування претендентів на посаду директора відокремленого 

структурного підрозділу ТДАТУ проводяться конференцією трудового 

колективу відокремленого структурного підрозділу. 

 1.8. Претендент на посаду директора відокремленого структурного 

підрозділу ТДАТУ виступає зі звітом та програмою розвитку перед 

колегіальним органом громадського самоврядування відокремленого 

структурного підрозділу, який висуває кандидатури для обрання на цю посаду 

та Вченою радою університету. 

 1.9. Пропозиції, висновки конференції трудового колективу 

відокремленого структурного підрозділу про професійні та особисті якості 

претендентів та результати таємного голосування передаються на розгляд 

Вченій раді університету у вигляді протоколів у письмовій формі. 

 1.10. Директор відокремленого структурного підрозділу ТДАТУ 

обирається таємним голосуванням Вченою радою університету з урахуванням 

пропозицій трудового колективу відокремленого структурного підрозділу. 

 1.11. Негативний висновок за результатами голосування трудового 

колективу відокремленого структурного підрозділу не дає права відмовити 

претенденту в розгляді його кандидатури Вченою радою університету. 
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 1.12. Прізвища претендентів на зайняття посади директора 

відокремленого структурного підрозділу ТДАТУ вносяться до бюлетеня для 

таємного голосування. 

 1.13. Для підрахунку голосів перед таємним голосуванням обирається 

лічильна комісія зі складу Вченої ради в кількості не менше трьох членів 

Вченої ради університету.  

 1.14. Члени Вченої ради Університету які балотуються за конкурсом, 

участі у голосуванні по своїй кандидатурі не беруть і до кворуму не 

зараховуються. 

 1.15. Рішення Вченої ради університету вважається дійсним, якщо в 

голосуванні брало участь не менше ніж дві третини членів Вченої ради 

університету. Обраним вважається претендент, який набрав більшість голосів, 

але не менше від половини голосів, присутніх на засіданні членів Вченої ради 

університету.  

 Якщо у виборах директора відокремленого структурного підрозділу 

брало участь два або більше претендентів на посаду директора відокремленого 

підрозділу, і голоси членів Вченої ради університету розділились порівну, 

проводять повторне голосування на тому ж засіданні Вченої ради університету. 

При повторенні такого самого результату голосування конкурс вважається 

таким, що не відбувся, та оголошується повторно. 

 1.16. Рішення Вченої ради університету при проведенні конкурсу 

вважається дійсним, якщо в голосуванні брало участь не менше 2/3 членів 

Вченої ради. 

 1.17. При утворенні нового відокремленого структурного підрозділу  

ректор призначає на умовах трудового контракту виконувача обов’язків 

директора відокремленого структурного підрозділу на термін проведення 

виборів директора відокремленого  структурного підрозділу, але не більше ніж 

на  3 місяці. 



5 

 1.18. Рішення Вченої ради університету про обрання претендента на 

посаду директора відокремленого структурного підрозділу є підставою для 

укладення контракту з обраною особою і видання наказу ректором про 

прийняття її на роботу. 

 1.19. Рішення Вченої ради університету є остаточним і може бути 

оскаржене лише у випадках порушення цього Положення на загальних 

підставах і за встановленою процедурою згідно із чинним законодавством 

України. 

 

Перший проректора       О.Г.Скляр 

Начальник відділу кадрів       А.В.Терещенко 

Голова профспілкового комітету     М.В.Андрущенко 

Провідний юрисконсульт      Ю.А.Черкашин 
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