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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Херсонського 

державного університету 

від «___» ______ 2020 р. № _____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про раду ректорів Херсонського державного університету 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про раду ректорів Херсонського державного 

університету (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного 

законодавства України і Статуту Херсонського державного університету, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2019 № 

1083.  

1.2. Це Положення регламентує порядок та визначає основні напрями 

діяльності ради ректорів Херсонського державного університету (далі – 

ХДУ). 

1.3. Рада ректорів ХДУ діє при ректорові університету на громадських 

засадах як консультативно-дорадчий орган, що сприяє реалізації стратегічних 

цілей розвитку університету. 

1.4. Діяльність ради ректорів Херсонського державного університету 

спирається на такі основні принципи: 

• відкритості 

• демократичності,  

• законності,  

• добровільності, 

• рівноправності її членів,  

• гласності тощо. 

1.5. Рада ректорів ХДУ у своїй діяльності керується Законами України 

«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову, науково-технічну 

діяльність», Статутом Херсонського державного університету, іншими 

нормативно-правовими актами та цим Положенням. 

1.6. Рада ректорів ХДУ організовує свою роботу в тісній взаємодії з 

президією ректорату, ректоратом, вченою радою університету, конференцією 

трудового колективу тощо. 

1.7. Положення про раду ректорів ХДУ затверджує вчена рада 

університету. 
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2. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ РЕКТОРІВ 

 2.1. До компетенції ради ректорів ХДУ відносяться обґоворення 

концептуальних питань діяльності університету.  

 2.2. Участь у розробленні проєктів нормативно-правових документів, 

що регламентують діяльність університету. 

2.3. Ініціювання обговорення проблем розвитку університету. 

2.4. Участь в обговоренні питань, пов’язаних з організаційною й іншими 

видами діяльності університету та вносити пропозиції щодо розв’язання цих 

питань. 

2.5. Внесення за результатами аналізу пропозицій щодо покращення 

діяльності університету на президію ректорату, вчену раду, конференцію 

трудового колективу. 

2.6. Інші види діяльності, що не заборонені законодавством 

 

3. ЧЛЕНСТВО В РАДІ РЕКТОРІВ ХДУ 

3.1. Членство в раді ректорів ХДУ є добровільним і здійснюється на 

основі письмової згоди особи бути членом ректорської ради. 

3.2. Склад ради ректорів ХДУ затверджується наказом ректора на 

підставі особистих заяв членів ради. 

3.3. Членами ради ректорів ХДУ є чинний ректор та особи, які 

працювали в університеті на посаді ректора протягом певного періоду і, як 

правило, продовжують трудові відносини в університеті. 

3.4. Раду ректорів ХДУ очолює чинний ректор університету. 

3.5. Членам ради ректорів ХДУ віддається перевага в обранні членами 

вченої ради університету (за умови, якщо особа є штатним працівником 

ХДУ). 

3.6. Членство в раді ректорів ХДУ припиняється: 

- за власним бажанням (на підставі особистої письмової заяви);  

- у зв’язку з порушенням правил внутрішнього розпорядку ХДУ; 

- у разі притягнення особи до адміністративної або іншого виду 

відповідальності. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ РЕКТОРІВ ХДУ 

4.1. Голова ради ректорів ХДУ – чинний ректор університету – несе 

відповідальність за діяльність ради, організовує роботу її та скликає 

засідання не рідше 6-ти разів на рік. 

4.2. Засідання ради ректорів ХДУ проводяться за потреби і вважаються 

чинними, якщо на них присутні не менше 3-х її членів.  



 3 

Питання, що підлягають розглядові на засіданні ради ректорів ХДУ, 

місце і час його проведення визначає голова ради, про що  і доводяться до 

членів ради не пізніше, ніж за 3 робочі дні до дня проведення засідання. 

4.3. Рішення ради ректорів ХДУ приймаються більшістю голосів. 

4.4. Секретарем ради ректорів ХДУ є один із помічників ректора, який 

забезпечує організаційно-аналітичну роботу органу та веде протоколи 

засідань. 

4.5. На підставі рішень, прийнятих радою ректорів ХДУ, ректор 

університету може: 

• видавати накази й розпорядження щодо діяльності університету; 

• виносити питання на розгляд вченою радою, конференцією трудового 

колективу університету тощо. 

4.6. Про результати роботи ради ректорів ХДУ голова ради звітує перед 

вченою радою університету не рідше одного разу на рік. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Пропозиції щодо внесення змін до чинного Положення розглядаються 

на засіданні вченої ради університету за поданням голови ради ректорів 

ХДУ. 

 

 

 

Перший проректор  Сергій ОМЕЛЬЧУК 

 

 




