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1. Загальні положення 

1) Це Положення визначає основні засади створення та діяльності 

тимчасових комісій вченої ради Національної медичної академії 

післядипломної освіти імені П. Л. Шупика. 

2) Тимчасова комісія вченої ради - робочий колегіальний орган вченої 

ради НМАПО імені П. Л. Шупика, який утворюється вченою радою НМАПО 

імені П. Л. Шупика на відповідний термін. 

3) Тимчасові комісії вченої ради створюється за ініціативою голови 

вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з метою вивчення і підготовки питань 

до розгляду на засіданні вченої ради та підготовки проектів рішень вченої ради, 

які знаходяться поза сферою компетенції постійно діючих комісій вченої ради 

або потребують спеціальних/оперативних заходів. 

4) У своїй діяльності тимчасові комісії вченої ради керуються: 

законодавчими та нормативно-правовими актами, у тому числі Законом 

України «Про вишу освіту»; Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика; 

Положенням про вчену раду НМАПО імені П. Л. Шупика; Регламентом 

підготовки та проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика та 

цим Положенням. 

 

 2. Склад та повноваження тимчасових комісій вченої ради 

1) Вчена рада НМАПО імені П. Л. Шупика затверджує склад та обирає 

голів тимчасових комісій вченої ради і визначає терміни повноважень комісій. 

2) До роботи у тимчасових комісіях вченої ради можуть залучатись члени 

вченої ради та працівники, які не є членами вченої ради НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 

3) Тимчасові комісії вченої ради здійснюють свої функції шляхом 

експертної оцінки, аналізу інформації, обговорення питань та прийняття 

рішень. 

4) Тимчасові комісії вченої ради в рамках наданих їм вченою радою 

НМАПО імені П. Л. Шупика повноважень мають право отримувати від  
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проректорів та керівників структурних підрозділів довідки, статистичні дані, 

іншу інформацію, необхідну для вивчення і підготовки питання до розгляду на 

засіданні вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. 

5) За результатами розгляду питань тимчасові комісії вченої ради готують 

проекти рішень на чергове/позачергове засідання вченої ради НМАПО імені 

П. Л. Шупика. 

 

3. Порядок роботи тимчасових комісій вченої ради  

1) Голова тимчасової комісії вченої ради скликає засідання. 

2) Головує на засіданні тимчасової комісії вченої ради її голова, а у 

випадку його відсутності головуючий, який обирається на засіданні з числа 

членів тимчасової комісії вченої ради.  

3) Засідання тимчасової комісії вченої ради є правомочним, якщо на 

ньому присутні не менше 2/3 її складу. 

4) Рішення тимчасової комісії вченої ради приймаються шляхом 

відкритого голосування більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. 

5) Рішення тимчасової комісії вченої ради має бути підписано всіма її 

членами. 

6) За умови рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого 

на засіданні тимчасової комісії вченої ради. 

7) Рішення тимчасової комісії вченої ради оформлюються протоколом до 

якого за потреби додаються акти та інші необхідні документи.  

8) Рішення тимчасової комісії вченої ради мають рекомендаційний 

характер. 

9) Зацікавлені сторони можуть бути запрошені на засідання тимчасової 

комісії та вченої ради на якому розглядатиметься питання яке безпосередньо їх 

стосується. 

 

4. Прикінцеві положення 

1) Це положення набирає чинності з моменту затвердження його вченою 

радою НМАПО імені П. Л. Шупика. 

2) Зміни та доповнення до цього положення вносяться шляхом 

затвердження положення в новій редакції. 

3) Після затвердження положення в новій редакції попереднє положення 

втрачає силу. 

 
 

 

 
 


