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1. зАгАльнIположЕння

Вiддiл кадрiв € структурним пiдроздiлом Харкiвського нацiонального
унiверситету мiського господарства iMeнi О. М. Бекетова (далi
Унiверситет), який безпосередньо пiдпорядковуеться ректору Унiверситеry.

У своiй дiяльностi вiддiл керусться Конституцiею УкраiЪи, Кодексом
законiв про працю УкраiЪи, Законами УкраiЪи <Про ocBiry>, (Про вищу
ocBiTy>, постановами BepxoBHoi Ради Украiни, актами Президента Украiни та
Кабiнету MiHicTpiB Украiни, Статутом Унiверситету, цим Положенням,
нак€вами ректора, нормативними та iншими актами Украiни щодо роботи з
кадрами, облiку особового скJIаду закладiв вищоi освiти, порядку
оформлення прийому, переведення i звiльнення працiвникiвп ведення i
зберiгання ix трудових книжок, особових справ, скJIадання встановленоi
звiтностi.

На вiддiл кадрiв покладено обов'язки, передбаченi цим Положенням.
Вiддiл кадрiв Унiверситету мае круглу печатку з назвою вiддiлу та

Унiверситеry.

2. МЕТА ТА ЗАВДАНЕЯ ВIДДIЛУ

2.|. Мета дiяльностi вiддiлу - забезпечення закладу вищоi освiти
квалiфiкованими працiвниками, в тому числi науково-педагогiчними
кадрами, для органiзацii ефективноi ocBiTHboT, HayKoBoi, управлiнськоi та
фiнансово-господарськоi дiяльностi Унiверситету.
2.2. Основними завданнями вiддiлу €:

2.2.1. Забезпечення Унiверситету працiвниками необхiдних професiй,
спецiальностей i квалiфiкацiТ у вiдповiдностi з piBHeM i профiлем одержаноТ
ними пiдготовки i дiлових якостей.
2.2.2. Проведення заходiв щодо формування стабiльного трудового
колективу, зниження плинностi кадрiв, змiцнення трудовоi дисциплiни.



3. ФУНКЦII ВIIV{IЛJ"

Вiддiл кадрiв викону€ TaKi функчii:

По робоmi з пtлацiвнuкал,tu:

3.1. Органiзацiя своечасного прийому, переведення i звiльнення працiвникiв,
облiк Bcix категорiй працiвникiв Унiверситету згiдно зi встановленими
нормами.
З.2. Пiдбiр та розподiл, спiльно з керiвниками пiдроздiлiв Унiверситету,
адмiнiстративно-керiвного, iнженерно-технiчного, навчально-допомiжного та
обслуговуючого персоналу.
З.3, Формування проектiв наказiв з особового скJIаду працiвникiв
Унiверситету, якi працюють за основним мiсцем роботи або за сумiсництвом,
через корпоративну систему. Внесення в корпоративну систему Bcix даних з
трудовоi книжки, iнформачiю про ocBiTy, науковиЙ ступiнь, вчене звання,
нагороди, iншi данi з особового листка зарахованих осiб.
3.4. Ведення та зберiгання особових справ працiвникiв Унiверситету та iншоТ
кадровоi документацii.
З.5. Зберiгання yciei документацii у вiддiлi кадрiв пiсля звiльнення
працiвника до 2-х poKiB з подальшою передачею i\ у встановленiй формi до
apxiBy Унiверситету.
З.6. Оформлення, зберiгання та видача трудових книжок, лублiкатiв трудових
книжок, своечасне внесення до них необхiдних даних та ознайомлення з
записами ix власникiв, згiдно Iнструкцii про порядок ведення трудових
книжок на пiдприемствах, в установах i органiзацiях та ik зберiгання.
3.7. Перевiрка пiдстав пропозицiй щодо призначення, перемiщення та
звiльнення працiвникiв Унiверситеry.
3.8. Пiдготовка та подання необхiдних документiв для нагородження
працiвникiв Унiверситету дерх{авними нагородап,{и та вiдзнаками, iншими
видами нагород.
З.9. Аналiз професiйного, освiтнього, гендерного та вiкового складу кадрiв
Унiверситету, а також iнших соцiально-демографiчних даних для
використання в роботi i полiпшення якiсного складу кадрiв Унiверситету.
3.10. Ведення облiку надання вiдпусток працiвникам, скJIадання графiкiв
щорlчних вlдпусток.
3.11. Проведення пiдрахунку трудового стажу.
3.12. Видача довiдок про трудову дiяльнiсть працiвникiв Унiверситету.
3.13. Засвiдчення копiй документiв про ocBiтy, науковий ступiнь, вчене
звання, а також копiй трулових книжок.
3.14, Засвiдчення пiдписiв штатних науково-педагогiчних працiвникiв на
вlдryках на науков1 працl.
3.15. Облiк працiвникiв Унiверситету, якi мають iнвалiднiсть, пiдготовка та
подання звiтiв до Фонду соцiального захисту iнвалiдiв,
з.16. Пiдготовка та подання до районного ценцу зайнятостi звiтiв про
зайнятiсть i працевлаштування громадян? що мають додатковi гарантii у
сприянн1 працевлаштуванню, про
встановленими формами.

попит на робочу силу (BaKaHciT) за



3.17. Формування штатного формуляру науково-педагогiчних працiвникtв
Унiверситету.
3.18. Оформлення та видача посвiдчень BciM категорiям працiвникiв,
зарахованих до Унiверситету.
3.19. Контроль за виконанням керiвниками структурних пiдроздiлiв
Унiверситету чинного законодавства Украiни, постанов i рiшень Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв i розпоряджень керiвних органiв та ректора
Унiверситету з питань роботи з кадрами.

3.20. Ведення особових справ зарахованих або поновлених до Унiверситеry
сryдентiв, одержаних вiд приймальноi KoMicii та деканатiв (лиректоратiв) за
актом.
3,21. Оформлення особових справ зарЕIхованих аспiрантiв та докторантiв на
пiдставi документiв, одержаних вiд вiддiлу аспiрантури i докторантури, за
актом.
3.22. Прийом, зберiгання та видача документiв студентiв, аспiрантiв,
докторантiв.
З.23. Пiдготовка та видача архiвних довiдок колишнiм студентам, особовi
справи яких зберiгаються у вiддiлi кадрiв.
3.24. Надання iнформацii згiдно з чинним законодавством Украiни за
погодженням з ректором, за запитом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,
Служби безпеки Украiни, прокуратури, полiцii та iH., по студентам
(аспiрантам, докторантам) Унiверситету.
3.25. Пiдготовка i направлення особових справ студентiв, якi переводяться на
навчання до iнших закладiв вищоТ освiти, за запитами цих закладiв.
3.26, Розрахунок студентiв-випускникiв та вiдрахованих з iнших причин
студентiв, аспiрантiв, докторантiв.
3.27. Пiдготовка та передача за актом справ вiдрахованих студентiв,
аспiрантiв та доктораЕтiв до apxiBy Унiверситеry.

4. прАвА вIддIлу

,Щля виконання покладених Еа нього функцiй вiддiл кадрiв мае право:

4.|. Брати участь в роботi Bcix пiдроздiлiв та органiв управлlння
Унiверситету, де обговорюються i вирiшуються питання дiяльностi вiддiлу.
4.2. Вимагати вiд структурних пiдроздiлiв та служб Унiверситету прийняття
заходiв, якi забезпечують колективу вiддiлу необхiднi умови для успiшного
виконання покладеноi на вiддiл роботи.
4.3. Вимагати вiд працiвникiв Bcix категорiй Унiверситету виконання вимог
Правил внутрiшнього розпорядку, виконання вимог щодо трудовоi
дисциплiни.
4.4. Затримувати та повертати виконавцям для уточнення проекту наказу по
студентському скJIаду, у випадках виявлення в них неточностей або
вiдсутностi документальних пiдстав.



4.5. Вносити пропозицii, направленi на покращення роботи в корпоративнiй
системi.
4.6. Вимагати вiд випускникiв та студентiв (аспiрантiв, докторантiв),
вiдрахованих з iнших причин, надання необхiдних документiв для
розрахунку.
4.7. Контролювати виконання структурними пiдроздiлами наказiв ректора з
кадрових питань.
4.8. Отримувати майно та обладнання, необхiдне для провадження
дiяльностi.

5. вцповIдАльнIсть

Начальник та працiвники вiддiлу кадрiв Унiверситету несуть
вiдповiда.ltьнiсть за:
5. l . Стан облiку та звiтностi ycix видiв кадровоi роботи.
5.2. ,Щотримання вимог чинного закоЕодавства, BнyTpimнix наказiв та

розпоряджень при здiйсненi покладених на вiддiл кадрiв обов'язкiв.
5.3. Виконання функцiй, покJIадених на вiддiл кадрiв, використання повною
мiрою наданих працiвникам цього вiддiлу прав.
5.4. ,Щостовiрнiсть вiдомостей, статистичноi звiтностi та iншоi довiдково-
iнформацiйноi документацii з питань дiяльностi вiддiлу кадрiв.
5.5. Виконання cBoix завдань та функцiй згiдно з посадовими iнструкцiями та

розпорядженнями начаJIьника вiддiлу.

б. пЕрсонАлвrruцлукАдрIв

6.1. Вiддiл очолю€ начальник, який признача€ться на посаду i звiльняеться з
посади ректором Унiверситету.
б.2.Чисельнiсть працiвникiв вiддiлу кадрiв затверджуеться ректором у
вiдповiдностi з дiючими нормативами у межах штатного розпису
Унiверситету.

7. взА€мовцносини

Вiддiл кадрiв взаемодiе з бухгалтерiею, планово-фiнансовим вiдцiлом,
юридичним вiддiлом, начальниками структурних пiдроздiлiв, деканатами
(директоратами), кафедрами, проректорами, працiвниками, студентами,
аспiрантами, докторантами Унiверситету.

Начальник вiддiлу кадрiв

ПОГО,,ЩЖЕНО:
Провiдний юрисконсульт

оксана РоМАНЕнко

Наталiя IВАСIшИНА
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