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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положения 
. . 

регламентуе д1ялъюстъ ради трудового колективу 

Таврiйсъкого нацюналъного унiверситету iменi В. I. Вернадського (у 

подалъшому - РТК), яка € колепалъним представницьким органом 

rромадського самоврядування. 

1.2. Дiяльнiстъ Ради здiйснюеться згiдно з Конституцiею Укра'iни, Кодексом 

законiв про працю Укра'iни, Законами Укра'iни «Про освiту», «Про фахову 

передвищу освiту», «Про вищу освiту», «Про колективнi договори i угоди» , 

«Про охорону працi», «Про оплату працi», «Про вiдпустки», Статутом 

Таврiйсъкого нацiоналъного унiверситету iменi В. I. Вернадсъкого та iншими 
нормативно-правовими актами. 

1.3. Положения про РТК затверджуеться на Конференцi'i трудового 

колективу. 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РТК 

2.1. Члени РТК обираються вiдкритим голосуванням бiлъшiстю голосiв на 

Конференцii' трудового колективу згiдно квотного представництва 3% вiд 

загально1 кiлькостi працiвникiв, для яких Унiверситет е основним мiсцем 
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роботи станом на 1 число мiсяця, в якому проводиться Конференцiя трудового 
колективу. За посадами до складу РТК входять Г олови Первинних 
профспiлкових органiзацiй Унiверситету, якi е правомочними на момент 
обрання складу РТК та являються працiвниками У нiверситету за основним 
мiсцем роботи, та уповноважений представник адмiнiстрацii' за поданням 
керiвника Унiверситету. Обранi члени РТК виконують своi' обов'язки три роки 
на громадських засадах. Bci члени РТК обираються на рiвних засадах. Членом 
РТК може бути 1щключно працiвник, для якого Унiверситет е основним 
мiсцем роботи. 

Вiдцiл кадрiв Унiверситету за погодженням з РТК попереднього скликания 

мае право при формуваннi квотного 

представництва враховувати можливiсть об' еднання структурних пiдроздiлiв 
для оптимального представництва в РТК. 

2.2. Обрання РТК е правомочними, якщо на Конференцii' трудового 
колективу присутнi не менше 2/3 обраних делегатiв. 

2.3. Члени РТК зi свого складу обирають голову, заступника та секретаря 

РТК простою бiльшiстю голосiв. 

2.4. Засiдання РТК скликаеться Гi головою або за iнiцiативою бiльшоi· 

половини складу РТК за потребою та вважаеться правомочними, якщо на 
ньому присутнi не менше поло вини Гi складу. 

У випадку розгляду кадрових питань засiдання РТК е правомочним, якщо на 
ньому присутнi не менше як двi третини Гi складу. 

Засiдання РТК може проводитись у змiшаному або дистанцiйному 
форматi iз застосуванням iнформацiйних технологiй корпоративного простору 
ТНУ. 

2.5. У раз1 припинення трудових вщносин члена РТК з Таврiйським 
нацiональним унiверситетом iменi В. 1. Вернадського вiн автоматично 
виключаеться зi складу РТК. Його мiсце займае обраний найближчою 
Конференцiею трудового колективу кандидат згiдно пункту 2.1. цього 
положения. 
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2.6. Рiшення РТК приймасться голосуванням простою бiльшiстю голосiв вiд 

присутнiх на засiданнi, форма голосування з тих чи iнших питань визначасrься 

РТК. 

2.7. Рiшення РТК, прийнятi в межах iТ компетенцii', доводяться до вiдома 

осiб, яких це стосусться, та € рекомендованими/обов'язковим для виконання. 

2.8. РТК виконус своi' повноваження у перiод дii' колективного договору. 

2.9. РТК може у разi необхiдностi приймати положения, що регламентують 

iТ поточну дiяльнiстъ, створювати кoмicii'. До роботи комiсiй можуть 

залучатися 1нш1 чдени колективу. 

3. ГАРАНТII ДIЯЛЬНОСТI РАДИ 

3.1. РТК мае право: 

3 .1.1. Здiйснювати контроль за виконанням рiшенъ, прийнятих на загальних 

зборах i конференцiях трудового колективу. 

3.1.2. Представляти та захищати iнтереси членiв трудового колективу у 

взасмовiдносинах з адмiнiстрацiсю Унiверситету. 

3.1.3. Вносити подання до адмiнiстрацii' Унiверситету щодо питань поточно"i 
. . 

ДIЯЛЪНОСТI. 

3.1.4. Сприяти ефективному використанню фонду заробiтноi· плати та iнших 

фондiв Унiверситету. 

3.1.5. Розробляти та здiйснювати органiзацiйнi заходи щодо шдготовки та 

проведения свят, урочистих подiй та iнших важливих заходiв Унiверситету. 

3 .1.6. Розглядати питания щодо дотримання працiвниками правил 

внутрiшнъого розпорядку У нiверситету. 

3.1.7. Подавати пропозицii' про заохочення працiвникiв Унiверситету. 

3 .1.8. Здiйснювати iншi повноваження, за винятком тих питань, якi вiднесенi 

до виключноi' компетенцii' конференцii' трудового колективу. 

3.2. РТК зобов'язуеться: 

3.2.1. Запрошувати на своi' засiдання ректора та iнших керiвних працiвникiв 

Унiверситету для надання iнформацii' про стан виконання зобов'язань за 
з 
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колективним договором, у тому числi заходiв по органiзацi1 i полiпшенню 

умов працi , матерiально-побугового культурного обслуговування 

працiвникiв i вимагати усунення виявлених недолiкiв. 

3.2.2. Здiйснювати контроль за виконанням Роботодавцем законодавства про 

працю, правил i норм технiки безпеки та виробничоi· caнiтapii", правилъним 

застосуванням встановлених умов оплати працi. 

3.2.3. Проводитlf органiзацiйнi заходи з пiдrотовки та проведения Конференцii" 

трудового колективу. 

3.3. Роботодавець зобов'язусгься: 

3.3.1. Надавати rоловi РТК трудового колективу всю необхiдну iнформацiю з 

питань, що Е: предметом цього договору, сприяти реалiзацi1 права членiв 

трудового колективу на захист трудових i соцiально-економiчних iнтересiв 

кожного прац1вника. 

33.2. Безоплатно надавати головi РТК обладнане примiщення, засоби зв'язку, 

сейф, орггехнiку, канцтовари, при необхiдностi транспорт для забезпечення П 

дiяльностi, примiщення для проведения зборiв, засiдань тощо ( ст. 249 КЗпП 

Украiни, ст. 42 Закону Укра1ни «Про профспiлки, 1х права та гарантiI 

дiялъностi» ). 

3.3.3. Надавати вiльний вiд роботи час членам РТК, не звiльненим вiд своiх 

виробничих чи службових обов'язкiв, iз збереженням заробiтноУ плати, для 

участi в консулътацiях i переговорах, виконання iнших громадських обов'язкiв 

в iнтересах трудового колективу, а також на час участi в роботi виборних 

органiв, але не менше нiж двi години на тиждень. 

3.3.4. Не допускати звiлънення з роботи за 1н1ц1ативою Роботодавця 

працiвникiв, якi обранi до складу РТК i не звiльнених вiд основноУ роботи, без 

згоди РТК. 

3.3.5. У випадку внесения р1шення РТК щодо порушень трудового 

законодавства та умов трудового договору Роботодавцю розглядати Ух в 

десятиденний термiн. 
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/ 3 .3 .б. Надавати можливiсть уповноваженим пред ставникам РТК брати участь 
У засiданнях керiвних та дорадчих органiв унiверситету, а також пiдроздiлiв. 
3 .3 · 7 · Премiювати працiвникiв за роботу у РТК та iнших органах 
самоврядування трудового колективу за поданням голови РТК. 

4. ДIЛОВОДСТВО 

4.1. РТК веде протоколи своi'х засiдань, якi зберiгаються у секретаря РТК. 

4.2. Вiдповiдалънiсть за дiловодство у РТК покладаеться на голову РТК та П 

секретаря. 

5. ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕНИЯ 

5 .1. Положения про РТК набирае чинносп з дня його затвердження 

Конференцkю трудового колективу. 

5 .2. У разi змiни або прийняття нормативних акпв, що регламентують 

положения про РТК, до нього в установленому порядку вносяться вiдповiднi 

ЗМ1НИ. 
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