
ухвАлА
Вчено.і. ради Львівського національного університету

імені івана Франка
від 6 березня 2019  року

(протокол № 63/3)

Про скликання Конференці.і.
трудового колективу Університету,
затвердження норм представництва
і порядку обрання делегатів

1.  14 травня  2019 року  скликати Конференцію  трудового  колективу

Університету (далі - Конференція) з терміном повноважень один рік для звіту

Ректора Університету за період роботи  з  травня  2018  року до травня  2019

року та звіту за період роботи з червня 2014 року  до травня 2019 року, звіту
про виконання Колективного договору Університету за період з травня 2018

року  до  травня  2019  року  та  внесення  змін  до  Колективного  договору
Університету на 2017-2020 р.р., звіту голови Громадсько.і. ради Університету,

обрання  щомадсько.і.  ради  Університету,  обрання  до  складу  Вчено.і.  ради

Університету  представника  від  факультету  іноземних  мов,  затвердження

Положення  про   забезпечення   академічно.і.  доброчесності  у  ЛьвіЬському

національному  університеті  імені івана Франка.

2.  Затвердити норми представництва:

1  представник від 7 науково-педагогічних, наукових і педагогічних

працівників,  всього  265  осіб,  що  складає  75.71   %  від  кількості

делегатів Конференці.і.;

1  представник від 58 працівників інших категорій, всього 31  особа,

що складає 8,86 %  від кількості делегатів Конференці.і.;

54 особи  -від студентів, що складає 15.43 °/о від кількості делегатів

Конференці.і..

3.     доручити     ректорату     і     рекомендувати     президі.і.    первинноЇ

профспілковоЇ   організаці.і.   працівників   УніверсИтету   визначити   кількісне

представництво  делегатів  від  підрозділів  науково-педагогічних,  наукових і



педагОг1чних  пРаЦ1ВНИК1В;   ВИЗНачити   к1льк1Сне  предСтавництвО  в1д  1НШИХ

категорій працівників і за потреби сформувати групи співробітників інших

категорій,   кількість  яких  у  підрозділах  менша  від  визначено.і.  кількості

представників  інших  категорій,  для  обрання  одного  делегата;  визначити

уповноваженого від кожно.і. групи для організаційно.і. роботи.
4.       Конференціям    факультетів,    коледжів,       інших   структурних

підрозділів, груп співробітників обрати визначену кількість делегатів.

5.  Студентському урядові обрати визначену кількість делегатів.

6.  Головам  (керівникам)  конференцій  факультетів,  коледжів,  інших

структурних підрозділів, груп співробітників, Студентському урядові подати

протоколи про обрання делегатів на Конференцію до 19 квітня  2019 року у

первинну профспілкову організацію працівників Університету.

Голова Вчено.і. ради ельник


