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1. Загальнi положення
1.1.1.1. Положення про Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв

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. статгi  42
Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту» (далi - Методичнi рекомендацi.і.), Статуту
державного    унiверситету    телекомунiкацiй,    Положення    про    порядок
проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй (далi
-Унiверситет).

1.2.   Це   Положення,   а   також   змiни   i   доповнення   до   нього,
затверджуються  Вченою радою  Унiверситету за  погодженням з  виборним
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету i вводяться в дiю
наказами ректора Унiверситету.

2. Порядок створення органiзацiйного комiтету
2.1.      Органiзацiйний     комiтет     створюсться     наказом     ректора

унiверситету    протягом    семи    календарних    днiв    з    дати    публiкацi.і.
Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни оголошення про проведення конкурсу
на   посаду   ректора.   до   складу   Органiзацiйного   комiтету   включаються
науковi,   науково-педагогiчнi,   педагогiчнi,   iншi   працiвники   та   студенти
унiверситету. Не можуть бути членами Органiзацiйного комiтету:

- кандидат на посаду ректора;
- Особа, яка с членом виборчо.і. комiсi.і..
2.2.  Органiзацiйний  комiтет  на  першому  засiданнi  обирас  зi  свого

складу голову, заступника голови, секретаря та затверджу€ регламент сво€.і.
роботи.

2.3.  Органiзацiйний  комiтет  набувас  сво.і.х  повноважень  з  моменту
видання наказу унiверситету про затвердження його складу. Повноваження
членiв Органiзацiйного комiтету припиняються пiсля завершення процедури
проведення виборiв ректора унiверситету та передачi  першого примiрника
протоколу  про  результати  голосування  до  Мiнiстерства  освiти  i  науки
укра.1.ни.

3. Органiзацiя роботи Органiзацiйного комiтету
3.1. Основною формою роботи  Органiзацiйного комiтету с засiдання,

якi проводяться за необхiднiстю. Рiшення про проведення засiдання приймас
голова Органiзацiйного комiтету.

3.2. Члени Органiзацiйного комiтету зобов'язанi:
-    особисто    брати   участь   у   роботi    Органiзацiйного    комiтету.

делегування сво.і.х повноважень iншим особам не допускасться;
- виконувати доручення голови, а у разi його вiдсутностi - заступника

голови;



- брати участь у розробцi документiв, що регламентують діяльність
Органiзацiйного комiтету та забезпечують виборчий процес.

3.3. Засiдання Органiзацiйного комiтету с правомочним за наявностi
кворуму - 2/3 вiд загально.і. кiлькостi його членiв.

3.4. Засiдання проводить голова Органiзацiйного комiтету або за його
дорученням заступник голови.

3.5.   Рiшення   Органiзацiйного   комiтету   приймаються   бiльшiстю
голосiв  вiд  кiлькостi  присутнiх членiв  та  оформляються  протоколами,  якi
пiдписують голова та секретар Органiзацiйного комiтету. Протоколи засiдань
оприлюднюються  на веб-сайтi Унiверситету не  пiзнiше третього робочого
дня з дня засiдання Органiзацiйного комiтету.

3.6.  Органiзацiйно-технiчне  забезпечення  засiдань  Органiзацiйного
комiтету, пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань
здiйсню€ секретар Органiзацiйного комiтету.

3.7.   Функцi.і.  Органiзацiйного  комiтету  не  можуть  бути  переданi
посадовим особам чи органам управлiння Унiверситетом.

4. Завдання та функцi.і. Органiзацiйного комiтету
4.1.  Основним  завданням  Органiзацiйного  комiтету с пiдготовка та

забезпечення   проведення   виборiв  ректора  Унiверситету  з   дотриманням
принципiв:  гласностi,  тасмного  та  вiльного  волевиявлення,  добровiльно.і.
участi  у  виборах,  демократичностi,  забезпечення  рiвностi  прав  учасникiв
виборiв та прозоростi виборiв ректора Унiверситету.

4.2.  Органiзацiйний  комiтет  на  етапi  пiдготовки  виборiв  ректора
Унiверситету:

4.2.1.   Приймас   рiшення   про   утворення   виборчих   дiльниць   та
дiльничних виборчих комiсiй, склад яких затверджусться наказом.

4.2.2.  Оприлюднюс  рiшення  про  утворення  виборчих  дiльниць  та
дiльничних   виборчих   комiсiй   в   одноденний   строк   з   використанням
iнформацiйних  ресурсiв  унiверситету  (дошки  оголошень,  офiцiйного  веб-
сайту тощо).

4.2.3. Визначас i доводить квоти представництва штатних працiвникiв
Унiверситету    (якi    не    належать    до    наукових,    науково-педагогiчних,
педагогiчних  працiвникiв)  та  студентiв  для  органiзацi.і.  прямих  тасмних
виборiв    для    обрання    представникiв    для    участi    у    виборах   ректора
Унiверситету вiдповiдно до абзацу п'ятого частини друго.і. статгi 42 Закону
Укра.і.ни «Про вищу освiту».

4.2.4.   Формус  та  передас  Виборчiй  комiсi.і.  не  пiзнiше  нiж  за  7
календарних днiв до дати проведення виборiв ректора Унiверситету списки
осiб, якi мають право брати участь у виборах.

4.2.5.   Оперативно   оприлюдню€   iнформацiю   про   хiд   пiдготовки
виборiв  (дошка  оголошень,  iнформацiйний  стенд,  веб-сайт  Унiверситету
тощо).

4.2.6. Ресструс звернення учасникiв виборчого процесу з питань, що
входять  до  компетенцi.і.  Органiзацiйного  комiтету,  у  день  .і.х  отримання.



Рiшення за зверненням повiдомлясться заявнику не пiзнiш 10 днiв з дня його
отримання.  Заявник може  брати участь  при розглядi  його  звернення.  Про
дату,  час  i  мiсце  розгляду  звернення  заявник  повiдомля€ться  секретарем
Органiзацiйного    комiтету.     У    разi    неявки    заявника    на    засiдання
Органiзацiйного комiтету звернення розглядасться за його вiдсутностi.

4.2.7.  Оперативно доводить до  вiдома Виборчо.і. комiсi.і. iнформацiю
про   надходження   письмових   заяв   вiд   кандидатiв   на   посаду   ректора
Унiверситету   щодо зняття сво€.і. кандидатури з виборiв для врахування при
виготовленнi  бюлетенiв для голосування (не пiзнiше нiж за 24 години до
початку  виборiв,  про  що  кандидат  письмово  повiдомляс  Органiзацiйний
комiтет).

4.2.8.    Визначас    порядок    органiзацi.і.    роботи    спостерiгачiв    вiд
кандидатiв, а також громадських спостерiгачiв  та здiйсню€ .і.х ресстрацiю на
виборах ректора.

4.2.9.    Готус    Iрафiк    зустрiчей    кандидатiв    на    посаду    ректора
Унiверситету  з  виборцями  та  збезпечу€  .і.х  проведення  з  працiвниками  та
студентами унiверситету.

4.2.10.   Визнача€  порядок  акредитацi.і.  громадських   спостерiгачiв   i
проводить .і.х акредитацiю.

4.2.11.   Забезпечус  разом  з   керiвниками   вiдповiдних  структурних
пiдроздiлiв Унiверситету проведення та€мних виборiв осiб, якi мають право
брати участь у виборах ректора Унiверситету, iз категорiй працiвникiв, якi не
належать  до  наукових,  науково-педагогiчних,  педагогiчних  працiвникiв,  i
переда€ Виборчiй комiсi.і. не пiзнiше нiж за 7 календарних днiв список осiб,
якi   братимуть   участь   у   виборах   ректора   Унiверситету,   вiдповiдно   до
встановлено.і. квоти.

4.2.12.   Забезпечу€   Виборчу   комiсiю   прозорими   скриньками   для
голосування, сейфом (металевою шафою), Обладну€ кабiнки та мiсця роботи
ЧЛеНiВ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

4.2.13.   Забезпечус   розмiщення   виборчих   програм   кандидатiв   на
посаду ректора на веб-сайтi Унiверситету не пiзнiше 10 календарних днiв до
дати   голосування,   але   не   ранiше   дати   отримання   офiцiйного   листа
Засновника або iншого уповноваженого ним органу iз перелiком кандидатiв.

4.2.14. Попереджас кандидатiв на посаду ректора Унiверситету щодо
припинення агiтацi.і. за одну добу до дня виборiв.

4.2.15.  У разi  виявлення агiтацiйних заходiв (проведення зустрiчей з
працiвниками та студентами Унiверситету, розповсюдження друкованих або
електронних  агiтацiйних  матерiалiв),  що  можуть  в  той  чи  iнший  спосiб
здiйснюватись  претендентами  на  посаду  ректора  Унiверситету  за  сво.і.  або
iншi кандидатури, або iншими особами за одного з претендентiв на посаду
ректора Унiверситету, в перiод часу, коли вони не набули статусу кандидатiв
на   посаду   ректора   Унiверситету,   Органiзацiйний   комiтет   зобов'язаний
письмово   iнформувати   ректора   Унiверситету,   Засновника   або   iнший
уповноважений ним орган про такi факти порушення норм законодавства
Укра.і.ни та цього Положення.



4.3.     На     етапi     проведення     виборiв     ректора     Унiверситету
Органiзацiйний комiтет :

4.3.1.  Отримус  вiд  Виборчо.і.  комiсi.і.  два  примiрники  пiдсумкового
протоколу   про   результати   голосування.   Перший   примiрник   передас
Засновнику  або  iншому  уповноваженому  ним  органу.  другий  примiрник
разом з виборчою документацiсю зберiгасться в Унiверситетi упродовж п'яти
РОК]В.   4.3.2.   отримус  вiд  виборчо.і.  комiсi.і.  yci  заяви  та  скарги,   пОдаНi

кандидатами   на  посаду  ректора  Унiверситету,   спостерiгачами,   а  також
рiшення, прийнятi за результатами .і.х розгляду.

4.3.3.   Оприлюднюс   результати   виборiв   на   офiцiйному   веб-сайтi
унiверситету протягом 24 годин пiсля складання протоколу про результати
голосування.

4.3.4. Оприлюднюс iншу iнформацiю про хiд виборiв з використанням
iнформацiйних ресурсiв унiверситету.

4.3.5.   Переда€   сво.і.м   рiшенням   всю   документацiю,   пов'язану   з
проведенням   виборiв   ректора   Унiверситету,   вiдповiдальнiй   особi,   яка
визначасться    наказом    ректора    Унiверситету.    Зазначена    документацiя
зберiгасться упродовж п'яти рокiв.

4.3.6.  Якщо у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн
не набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв осiб, якi мають право брати участь у
виборах,  вибори  вважаються  такими,  що  не  вiдбулись.  У  цьому  випадку
Засновник або iнший уповноважений ним орган протягом двох тижнiв з дня
проведення виборiв оголошу€ новий конкурс на замiщення посади ректора
Унiверситету.

4.4.7. Якщо у виборах брали участь декiлька кандидатiв i жоден з них
не набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв осiб, якi мають право брати участь у
виборах, Органiзацiйний комiтет прийма€ рiшення про проведення другого
туру виборiв, який проводиться через 7 календарних днiв пiсля проведення
першого туру виборiв. У випадку, якщо дата другого туру виборiв припадас
на  святковий  (неробочий)  день,  вибори  проводяться  у  наступний  пiсля
святкового (неробочого) дня робочий день.  до бюлетенiв для голосування
включаються  два  кандидати,  якi  набрали  найбiлыIIу  кiлькiсть  голосiв  у
першому турi виборiв.

4.3.8.  Якщо  у  другому  турi  виборiв  жоден  з  кандидатiв  не  набрав
бiльше  50  вiдсоткiв голосiв осiб, якi мають право брати участь у виборах,
вибори вважаються такими, що не вiдбулись. У цьому випадку Засновник або
iнший уповноважений ним орган протягом двох тижнiв з дня проведення
виборiв оголошус новий конкурс на замiщення посади ректора Унiверситету.

5. Забезпечення дiяльностi Органiзацiйного комiтету
5.1. Особи, якi с членами Органiзацiйного комiтету, здiйснюють сво.і.

повноваження на 1ромадських засадах i на час виконання ними зазначених
повноважень звiльняються вiд основно.і. роботи в унiверситетi i3 збереженням
за ними заробiтно.і. плати вiдповiдно до умов колективного договору.



5.2.  Ректор  зобов'язаний  забезпечити  створення  належних умов  для
роботи   Органiзацiйного   комiтету,   надавати   iнформацiю   та  документи,
необхiднi  для  виконання  покладених  на  нього  завдань,  а  також  надати
Органiзацiйному   комiтетовi   окремi   придатнi   для   роботи   примiщення,
автомобiль, забезпечити наявнiсть у примiщеннях необхiдних засобiв зв'язку,
орпехнiки тощо.

ГОлова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету

А.М. Явтушенко

О.В. Попов


