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1. Загальнi положення.

1.1. Положення про порядок обрання представникiв з числа
штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та
педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй (далi - Положення) розроблене вiдповiдно до
Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», Методичних рекомендацiй щодо
особливостей виборчо.і. системи та порядку обрання керiвника вищого
навчального закладу, затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд о5.12.2014 №726 «деякi питання реалiзацi.і. стапi 42 Закону Укра.і.ни «Про
вищу освiту», Статуту державного унiверситету телекомунiкацiй,

Положення

про

порядок

проведення

виборiв

ректора

державного

унiверситету телекомунiкацiй (далi -Унiверситет).

1.2. Це Положення визначас механiзм та умови обрання
представникiв з числа штатних працiвникiв, якi не € науковими, науковопедагогiчними та педагогiчними працiвниками Унiверситету, для участi у

виборах ректора Унiверситету (далi -Представники).
1.3 . Органiзацiю та пiдготовку до обрання представникiв для участi
у виборах ректора Унiверситету здiйснюс Органiзацiйний комiтет з
проведення виборiв ректора Унiверситету (далi - Органiзацiйний комiтет).

1.4. Це Положення, а також змiни i доповнення до нього,
затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з виборним
органом первинно.1. пРОфСпiлКОВО.1. ОРгаНiЗаЦi.1. УнiвеРСИтету i ввОдяться в дiю

наказами ректора Унiверситету.

2. Пiдготовка до проведення голосування
2.1. Вибори представникiв проводяться шляхом прямого тасмного
голосування у визначенi Органiзацiйним комiтетом днi не пiзнiше 1ранично.і.
дати для обрання цi€.і. категорi.і. представникiв, вказано.і. у наказi ректора
Унiверситету.

2.2. Вибори представникiв проводяться в структурних пiдроздiлах на

зборах штатних працiвникiв, якi не с штатними науковими, науковопедагогiчними та педагогiчними працiвниками Унiверситету.
2.2.1. З метою оптимiзацi.і. процесу обрання вказаних представникiв в
Унiверситетi Органiзацiйний комiтет може розподiляти працiвникiв, якi не €

штатними

науковими,

науково-педагогiчними

та

педагогiчними

працiвниками, на групи, у якi Об'сднуються працiвники декiлькох
структурних пiдроздiлiв (далi - 1рупи структурних пiдроздiлiв), i проводити
процедуру обрання на зборах цих 1руп. Склад цих 1руп оприлюднюсться

Органiзацiйним комiтетом не пiзнiше нiж за один календарний мiсяць до
1ранично.і. дати, вказано.і. у наказi ректора Унiверситету про органiзацiю
виборiв, для обрання цi€.і. категорi.і. представникiв. Органiзацiйний комiтет
пропорцiйно розподiляс квоту цiс.і. категорi.і. представникiв вiд Унiверситету
на виборах ректора Унiверситету мiж структурними пiдроздiлами (крупами
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структурних пiдроздiлiв) з врахуванням чисельностi штатних працiвникiв
вiдповiдних структурних пiдроздiлiв.
2.3. Визначення квоти виборних представникiв структурних пiдроздiлiв
(1руп структурних пiдроздiлiв) з числа штатних працiвникiв Унiверситету,

якi не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками,
проводиться iз розрахунку до 10О/о вiд загально.і. кiлькостi осiб, якi мають
право брати участь у виборах ректора Унiверситету. Квота до 10% виборних
представникiв з числа цi€.і. категорi.і. працiвникiв Унiверситету розподiлясться

Органiзацiйним комiтетом мiж 1рупами працiвникiв, вказаними у п.2.2 цього
Положення, i доводиться до вiдома учасникiв зборiв.
2.4. Брати участь у виборах представникiв мають право штатнi
працiвники Унiверситету, якi не входять до складу наукових, науковопедагогiчних та педагогiчних працiвникiв.
2.5. Критерi€м вiднесення штатного працiвника Унiверситету до певно.і.
категорi.і. с основна посада, яку займа€ такий працiвник в Унiверситетi.

Працiвник, який не € науковим, науково-педагогiчним та педагогiчним
працiвником, та за внутрiшнiм сумiщенням € науковим, науковопедагогiчним або педагогiчним працiвником, с виборцем як представник з
числа штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та
педагогiчними працiвниками.
2.6. Штатний працiвник Унiверситету, який на момент проведення
виборiв представникiв перебувас у вiдпустцi, мас право брати участь .у
виборах представникiв та бути обраним для участi у виборах ректора

Унiверситету. Якщо на посадi, яку займас такий штатний працiвник, у перiод
його вiдпустки (у випадках, передбачених законодавством Укра.і.ни)
перебувас iнша особа, вона також мас право брати участь у виборах.
2.7. Виборним представником може бути будь-який працiвник
структурного пiдроздiлу Унiверситету. Претенденти для обрання до складу
виборних представникiв можуть бути висунутi трудовими колективами
структурних пiдроздiлiв Унiверситету. Трудовi колективи структурних

пiдроздiлiв подають до Органiзацiйного комiтету рiшення сво.і.х зборiв про
висунення претендента для обрання виборним представником.
2.8. Органiзацiйний комiтет i вiддiл кадрiв Унiверситету формують

список працiвникiв, що мають право голосувати за обрання представникiв.
Вiдцiл кадрiв Унiверситету подають головi Органiзацiйного комiтету такий
список на дату, визначену у наказi керiвника Унiверситету «Про органiзацiю
та проведення виборiв ректора державного унiверситету телекмунiкацiй», за
пiдписом начальника вiддiлу кадрiв, скрiплений печаткою вiддiлу кадрiв.
Такий список пiдписусться головою Органiзацiйного комiтету або його
заступником та оприлюднюсться на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету.
3. Проведення голосування i визначення його результатiв
3.1. Вибори делегатiв проводяться не пiзнiше нiж за 10 днiв до виборiв

ректора Унiверситету за крафiком, затвердженим Органiзацiйним комiтетом.
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3.2. Збори штатних працiвникiв структурного пiдроздiлу (1рупи
структурних пiдроздiлiв), якi не с науковими, науково-педагогiчними т?
педагогiчними працiвниками вважаються такими, що вiдбулися, у разі
присутностi на них не менше 50О/о вiд загально.і. кiлькостi Осiб, якi мали право
брати участь у таких зборах. Збори працiвникiв, якi не с науковими, науково-

педагогiчними та педагогiчними працiвниками, протоколюються, для чого
обирасться голова зборiв та секретар зборiв, на якого покладасться складання

протоколу зборiв. Протокол зборiв пiдпису€ться головою та секретарем i
переда€ться до Органiзацiйного комiтету.
3.3. На зборах таких працiвникiв мас бути присутнiй член
Органiзацiйного комiтету.
3.4. Процедуру обрання представникiв на зборах працiвникiв
структурних пiдроздiлiв (1руп структурних пiдроздiлiв), якi не с науковими,
науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками Унiверситету,
забезпечус створена на цих зборах лiчильна комiсiя. Лiчильна комiсiя
обира€ться прямим вiдкритим голосуванням з осiб, якi беруть участь у
зборах.

Кандидати у представники не мають права входити до складу
лiчильно.і. комiсi.і.. Лiчильна комiсiя для проведення виборiв представникiв на
зборах працiвникiв структурних пiдроздiлiв (1руп структурних пiдроздiлiв)
(далi -лiчильна комiсiя) обирас зi свого складу голову та секретаря.
3.5. Органiзацiйний комiтет забезпечу€ проведення голосування

шляхом надання зборам:

- спискiв працiвникiв структурних пiдроздiлiв (1руп структурних

пiдроздiлiв), якi мають право голосувати з метою обрання представникiв для
участi у виборах реюора Унiверситету;

- зразкiв бюлетенiв для тасмного
затверджусться Органiзацiйним комiтетом.

голосування,

форма яких

3.6. Збори працiвникiв структурних пiдроздiлiв (крупи структурних

пiдроздiлiв)

Унiверситету

шляхом

вiдкритого

прямого

голосування

(поiменно або за списком) вiдповiдно до встановлених квот обирають
кандидатiв для обрання представниками, якi братимуть участь у виборах
ректора Унiверситету. Кiлькiсть кандидатiв у представники, прiзвища яких

вносяться до бюлетеню, не може бути меншою встановлених квот для цих
структурних пiдроздiлiв (1руп структурних пiдроздiлiв).

3.7. На пiдставi прийнятого рiшення лiчильнi комiсi.і., описанi в пунктi
3.4. цього Положення, для обрання представникiв забезпечують
виготовлення бюлетенiв iз внесенням обраних кандидатур. Кiлькiсть
бюлетенiв вiдповiдас кiлькостi учасникiв зборiв.

3.8. Бюлетенi посвiдчуються на зворотному боцi пiдписами голови та
секретаря вiдповiдно.і. лiчильно.і. комiсi.і..

3.9. Скриньки для голосування повиннi бути опломбованi.
3.10. Шени лiчильно.і. комiсi.і. для обрання представникiв на основi
списку осiб, якi мають право брати участь у голосуваннi, видають бюлетенi
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кожному працiвниковi при пред'явленнi документа, що посвiдчу€ особу
(згiдно з ст. 13 Закону Укра.і.ни «Про Сдиний державний демографiчний
ре€стр та документи, що пiдтверджують 1ромадянство Укра.і.ни, посвiдчють
особу чи .і-і. спецiальний статус»). Особа, яка отримус бюлетень для
голосування. Ставить у списку учасникiв зборiв навпроти свого прiзвища
пiдпис.
3.11. Бюлетень для голосування заповнюсться особою, яка бере участь
у голосуваннi, особисто.
3.12. У бюлетенi для голосування особа, яка голосус, робить позначку
«+» або iншу, що засвiдчус .і-і. волевиявлення, пiсля чого опуска€ заповнений
бюлетень у скриньку.
3.13. У випадку, коли кiлькiсть претендентiв для обрання
представникiв перевищу€ визначену квоту для працiвникiв структурного
пiдроздiлу (групи структурних пiдроздiлiв), проводиться рейтингове
голосування - обираються представники, що набрали найбiлыIIу кiлькiсть
голосiв виборцiв, у кiлькостi, що вiдповiда€ цiй квотi.
3.14. У випадку, коли кандидати для обрання представником набрали
однакову найменшу кiлькiсть голосiв, що перевищу€ встановлену квоту для
даного структурного пiдроздiлу чи 1рупи структурних пiдроздiлiв, серед них

проводиться другий тур виборiв в тому самому примiщеннi, одразу пiсля
пiдрахунку голосiв.
3.15. Член Органiзацiйного комiтету та лiчильна комiсiя для обрання
представникiв повторно виготовляють ту саму кiлькiсть бюлетенiв iз

внесенням вiдповiдних кандидатур,

пiсля чого проводиться процедура

голосування у тому самому порядку, який визначено цим Положенням.
Обираються тi представники, якi набрали бiльшу кiлькiсть голосiв з числа

квоти виборних представникiв.
3.16. Пiдрахунок голосiв почина€ться одразу пiсля закiнчення
голосування i проводиться без перерви.
3.17. Пiдрахунок голосiв здiйсню€ться вiдкрито i гласно членами
лiчильно.і. комiсi.і. в тому ж примiщеннi,де вiдбувалося голосування. Пiсля
перевiрки цiлiсностi печаток скриньки для голосування вiдкриваються
лiчильною комiсiсю. При вiдкрипi скриньки .і-і. вмiст викладасться на стiв, за
яким розмiщуються члени лiчильно.і. комiсi.і.. Пiд час пiдрахунку голосiв
члени лiчильно.і. комiсi.і. не вiдповiдають на запитання учасникiв зборiв,
учасники зборiв не втручаються у процес пiдрахунку голосiв.
3.18. Лiчильна комiсiя пiдраховус загальну кiлькiсть виданих для
голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, виявлених у скриньках для

голосування, пiдводить пiдсумки голосування i формус протокол.
3.19. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у таких
випадках:
- якщо в бюлетенi зроблено позначки бiльше встановлено.і. квоти;

- якщо не зроблено жодно.і. позначки;
- якщо неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявлення.
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3.20. У спiрних випадках щодо вiднесення бюлетеня до складу
недiйсних, питання вирiшусться 111ляхом голосування членi лiчильно.і. комiсi.і..
3.21. Результати пiдрахунку голосiв вносяться в протокол, який
складасться у двох примiрниках, кожен з яких пiдписують голова, секретар

та члени лiчильно.і. комiсi.і.. два iдентичнi оригiнальнi примiрники протоколiв
передаються члену Органiзацiйного комiтету. Результати обрання
оголошуються головою лiчильно.і. комiсi.і. на зборах i вносяться до протоколу
зборiв.

3.22. Пiсля проведення зборiв в ycix структурних пiдролзiлах (крупах
структурних пiдроздiлiв) Унiверситету Органiзацiйний комiтет формус
загальний список представникiв Унiверситету з числа працiвникiв, якi не с

науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для
участi у виборах ректора Унiверситету, i переда€ його Виборчiй комiсi.і. не
пiзнiше нiж за сiм днiв до дати виборiв ректора Унiверситету.
3.23. Результати обрання представникiв, якi не € науковими, науково-

педагогiчними та педагогiчними працiвниками Унiверситету, i братимуть
участь у виборах ректора Унiверситету, пiдлягають оприлюдненню на дошцi
оголошень та на офiцiйному веб-сайтi Унiврситету.
3.24. Вся виборча документацiя (бюлетенi кожного структурного
пiдроздiлу (1рупи структурних пiдроздiлiв), якi укладаються в конверти,
пiдписанi всiма членами лiчильно.і. комiсi.і.; протоколу вiдповiдних зборiв
тощо) передаються члену Органiзацiйного комiтету. Зазначенi вище
документи зберiгаються протягом п'яти рокiв.

Голова Органiзацiйного комiтету

А.М. Явтушенко

Секретар ОрганiзацiйногО КОМiТеТУ~_т2Z_

О.В. ПОПОВ
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