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1. Загальні положення 

1.1 Конкурсна комісія по відбору кандидатів при заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (далі – Університет), є постійно 

діючою.  

1.2 Конкурсна комісія по відбору кандидатів на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників у Харківському національному 

аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва (далі – Конкурсна комісія) у своїй 

діяльності керується Законами України «Про вищу освіту» та «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», Статутом університету та положенням про 

порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників у ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. 

 

2 Мета діяльності Конкурсної комісії  

 

2.Основними завданнями Конкурсної комісії є: 

2.1. Визначення умов проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників в Університеті; 

2.2. Проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників в Університеті; 

2.3. Ознайомлення претендентів з порядком і професійними 

кваліфікаційними вимогами, які передбачені посадовою інструкцією та 

положенням про порядком проведення конкурсного відбору при заміщенні 

вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними 

трудових договорів (контрактів). Перевірка документів претендентів. 

2.4. Оприлюднення проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад. 

2.5. Визначення кандидатів для участі у конкурсі. 

 

                      3 Порядок створення та роботи конкурсної комісії 

3.1 Конкурсна комісія утворюється наказом ректора Університету у 

такому складі: голова, заступник голови, секретар та члени комісії. 

3.2 До складу членів Конкурсної комісії обов’язково входять 

представники ректорату, відділу кадрів та профспілкового комітету 

Університету.  

3.3 Голова Конкурсної комісії: 

- здійснює керівництво діяльністю Конкурсної комісії, визначає 

порядок її роботи; 

- головує на засіданнях Конкурсної комісії; 

- забезпечує виконання покладених на Конкурсну комісію завдань, 

приймає в межах своєї компетенції рішення, організовує і контролює їх 

виконання; 

 3.4 На засіданнях Конкурсної комісії у разі відсутності голови 

Конкурсної комісії головує його заступник. 



3.5 Заступник Голови Конкурсної комісії забезпечує: 

- підготовку та публікацію оголошень про конкурс; 

- отримання конкурсних документів кандидатів на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників; 

- своєчасне інформування членів Конкурсної комісії стосовно 

організаційних питань її діяльності. 

3.6 Секретар Конкурсної комісії забезпечує: 

-  ведення та оформлення протоколів засідань Конкурсної комісії; 

- за дорученням голови Конкурсної комісії та його заступника виконує 

іншу організаційну роботу. 

3.7 У разі відсутності секретаря, його обов’язки за дорученням Голови 

Конкурсної комісії, виконує інший член комісії. 

3.8 Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому 

присутні не менше двох третин її членів. 

3.9 Конкурсна комісія контролює дотримання конкурсних вимог та 

готує текст оголошення про проведення конкурсу. 

3.10 Конкурсна комісія забезпечує публікації оголошення про 

проведення конкурсу та його умови на веб сайті університету. 

3.11 Комісія починає роботу після оголошення конкурсу на підставі 

рішення Голови Конкурсної комісії. 

3.12 Члени Конкурсної комісії розглядають документи претендентів та 

приймають рішення про їх відповідність вимогам Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту» та умовам конкурсу. 

3.13 Рішення про результати розгляду документів на конкурс 

приймаються комісією на засіданні більшістю голосів шляхом відкритого 

голосування, про що складається відповідний протокол. 

3.14 За рівної кількості голосів голос Голови Конкурсної комісії є 

вирішальним. 

                                   4 Прикінцеві положення 

4.1 Всі зміни та доповнення до даного положення вносяться шляхом 

видання наказу ректора університету про внесення змін та доповнень або 

підготовки нової редакції «Положення про Конкурсну комісію у 

Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва». 

4.2 З моменту затвердження нової редакції Положення, попереднє 

втрачає чинність. 

 

Положення розглянуто та затверджено рішенням вченої ради ХНАУ 

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

 


