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1. Загальні положення 

1.1. Ректорат  Харківського   національного   аграрного   університету   

ім. В.В. Докучаєва (далі - ректорат) є постійно діючим робочим (виконавчим) 

органом який створений для координації роботи підрозділів та вирішення 

поточних робочих питань з метою забезпечення оперативного управління 

діяльністю університету, спрямованої на виконання законів України, Указів та 

розпоряджень Президента України, постанов Верховної Ради і Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої 

ради та внутрішніх нормативних і розпорядчих документів університету. 

1.2. Ректорат очолює ректор університету, а під час його відсутності - 

особа, яка виконує його обов’язки. 

1.3. До складу ректорату входять ректор університету, почесний ректор, 

перший проректор, проректори, декани факультетів, заступник декана 

агрономічного факультету з адміністративно-господарської роботи, керівник 

Інституту міжнародної освіти та підвищення кваліфікації, керівник Центру 

міжнародного співробітництва та академічної мобільності, керівник відділу 

діловодства і канцелярії (секретар ректорату), начальник відділу кадрів, 

начальник юридичного відділу, завідувач аспірантури та докторантури, учений 

секретар університету, директор Фундаментальної бібліотеки, головний 

бухгалтер, головний інженер, голови профспілкових комітетів, голова ОРСС. У 

роботі ректорату можуть брати участь інші особи за запрошенням. 

1.4. У разі необхідності, за рішенням ректора, проводиться розширене 

засідання ректорату із запрошенням завідувачів кафедр та керівників 

структурних підрозділів університету. 

1.5. Склад Ректорату затверджується наказом ректора щорічно (на 

початку нового навчального року) 

2. Основні завдання 

2.1. Основним завданням ректорату є вирішення поточних питань 

організації освітньої, науково-дослідної, кадрової, фінансової та господарської 

діяльності університету. 

3. Права та обов’язки ректорату 

3.1. Ректорат у відповідності з покладеними на нього завданнями: 

- координує всі напрямки діяльності структурних підрозділів 

університету згідно зі Статутом університету; 

- здійснює контроль за виконанням рішень Вченої ради та ректорату; 

- скликає позачергові засідання вченої ради; 

- вносить пропозиції вченій раді, конференції трудового колективу щодо 

його змін; 

- вносить пропозиції на вчену раду університету щодо ліквідації, 

реорганізації, перепрофілювання кафедр, факультетів, зміни до організаційно- 

штатної структури університету; 

- створює комісії з розгляду скарг, розглядає та затверджує їх висновки; 

- заслуховує звіти проректорів та керівників структурних підрозділів 

про проведену роботу, відрядження за кордон у складі делегацій університету; 

- розглядає підсумки навчально-виховної роботи, проведення практики і 

стажування, випуску студентів, комплектування перших курсів, а також 



результати перевірок та педагогічного контролю навчального процесу. 

- інспектування, атестації та акредитації університету; 

- розглядає плани та результати найбільш важливих наукових 

досліджень; 

- розглядає подання на преміювання співробітників університету та 

надання їм матеріальної допомоги; 

- вносить на розгляд вченої ради пропозиції стосовно удосконалення 

організації роботи університету, навчально-виховного процесу, наукової 

діяльності, кадрового і матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу; 

- визначає пріоритетні напрямки фінансування діяльності університету. 

3.2. Ректорат ухвалює рішення, які виконуються згідно з протоколом 

ректорату, наказом або розпорядженням ректора, і є обов’язковими для 

виконання всіма структурними підрозділами та посадовими особами 

університету. 

4. Організація роботи ректорату 

4.1. Ректорат здійснює свою діяльність на принципах поєднання 

єдиноначальності і колегіальності. 

4.2. На засіданнях ректорату головує ректор або особа, яка виконує його 

обов’язки. 

4.3. Рішення на засіданні ректорату ухвалюються більшістю голосів. 

4.4. Засідання ректорату проводяться не рідше ніж один раз на місяць. 

Для вирішення невідкладних питань, з ініціативи ректора, може бути скликане 

позачергове засідання ректорату. 

4.5. На засіданні ректорату проректори та керівники структурних 

підрозділів доповідають про виконання доручень ректора, які були надані на 

попередніх засіданнях ректорату, та про основні заходи, що заплановані на 

поточний період. 

4.6. За дорученням ректора, на засіданні ректорату керівники 

структурних підрозділів університету доповідають про хід виконання окремих 

завдань відповідно за напрямами своєї роботи. 

4.7. Засідання ректорату оформляються протоколом. Протоколи 

підписуються ректором (за його відсутності - особою, яка виконує його 

обов’язки) та секретарем ректорату. 

4.8. Відповідальність за виконання рішень ректорату покладається на 

проректорів за напрямками діяльності, а також посадових осіб, які зазначені у 

протоколі. 

4.9. Після закінчення навчального року протоколи засідань ректорату 

передаються на зберігання до архіву університету. 

4.10. Контроль за виконанням доручень ректора, які надані на засіданнях 

ректорату, оформлення та передачу до архіву протоколів здійснює секретар 

ректорату. 

 

Положення  розглянуто  та  затверджено  рішенням  вченої ради ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва від « 26 » липня 2016 р., протокол № 3. 

 

 


