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1. ЗАГАЛЬН1 ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок проведення виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй (далi - Положення) розроблене вiдповiдно до
Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», Статуту державного унiверситету

телекомунiкацiй (далi - Унiверситету), «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.),. Це Положення
розроблене з метою пiдготовки та проведення виборiв ректора, дотримання
принципiв гласностi, тасмного та вiльного волевиявлення, добровiльно.і.
участi у виборах, демократичностi, забезпечення рiвностi прав учасникiв
виборiв та вiдкритостi виборiв ректора Унiверситету.
1.2. Ректор Унiверситету обирасться за конкурсом на замiщення

посади ректора шляхом тасмного голосування строком на п'ять рокiв у
порядку, передбаченому Законом Укра.і.ни «Про вищr освiту», Методичними
рекомендацiями, Статутом Унiверситету та цим Положенням.
1.3. Процедура обрання та призначення ректора Унiверситету

склада€ться з таких етапiв:

1) оголошення конкурсу та прийом документiв вiд претендентiв на
посаду ректора Унiверситету Засновником;
2) пiдготовка виборiв в Унiверситетi;
3) проведення виборiв в Унiверситетi та встановлення .і.х результатiв.

1.4. д1я проведення виборiв створюються Органiзацiйний комiтет з
проведення виборiв ректора Унiверситету (далi - Органiзацiйний комiтет),
Виборча комiсiя з проведены виборiв ректора Унiверситету (далi - Виборча
комiсiя), виборча дiльниця в примiщеннi Унiверситету, порядок дiяльностi

та

повноваження

яких

регулюються

окремими

положеннями,

якi

затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з виборним
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету i вводяться в дiю
наказами ректора Унiверситету.

1.5. 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 керiвника Унiверситету.

2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ТА ПРИйОМ дОКУМЕНТ1В
в1д прЕтЕндЕнт1в
2.1. Конкурс на замiщення посади ректора Унiверситету оголошусться

Засновником.
2.2. Конкурс на замiщення посади ректора Унiверситету оголошусться
не пiзнiше нiж за два мiсяцi до закiнчення строку контракту особи, яка
займас цю посаду.
2

2.3. Оголошення про проведення конкурсу не пiзнiше нiж за два
мiсяцi до закiнчення строку контракту особи, яка займас посаду ректора
Унiверситету, публiку€ться Засновником у газетi «Освiта Укра.і.ни» та

водночас розмiщусться на веб-сайтi Засновника i офiцiйному веб-сайтi
Унiверситету. Засновник може оприлюднювати таке оголошення також в
iнших друкованих засобах масово.і. iнформацi.і..
2.4. Особи, якi бажають взяти участь у конкурсi на замiщення посади
ректора Унiверситету, подають пакет документiв, визначений Методичними

рекомендацiями та вiдповiдним розпорадячим документом Засновника.

2.5. Претенденти для участi у конкурсi можуть бути висунутi

трудовим колективом (Конференцiсю трудового колективу) Унiверситету чи

його структурного пiдроздiлу, первинною профспiлковою органiзацiсю
Унiверситету, а також шляхом самовисування.
2.6. Прийом документiв вiд претендентiв здiйснюсться Засновником
протягом двох мiсяцiв з дня публiкацi.і. оголошення про проведення конкурсу
на замiщення посади ректора Унiверситету. У разi надсилання документiв
поштою, датою подання документiв вважа€ться дата, зазначена на

поштовому штемпелi. документи, поданi претендентами пiсля закiнчення
встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, якi .і.х

подали.
2.7. Вибори призначаються не пiзнiше нiж на тридцятий день з дати
закiнчення строку прийому документiв претендентiв без урахування
канiкулярного перiОду. день проведення виборiв ректора Унiверситету
визначасться розпорадячим документом Засновника.

2.8. Засновник протягом двох мiсяцiв з дня оголошення конкурсу на
посаду ректора Унiверситету приймас пропозицi.і. щодо претендентiв на
посаду ректора Унiверситету i протягом 10 днiв з дня завершення термiну
подання вiдповiдних пропозицiй пода€ перелiк кандидатiв, якi вiдповiдають
вимогам Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту» та Методичних рекомендацiй, до
Унiверситету для голосування.
2.9. Усi претенденти, якi свосчасно подали документи для участi в

конкурсi, письмово повiдомляються Засновником про прийняте рiшення
щодо .і.х кандидатур не пiзнiше нiж протягом десяти календарних днiв з дати
закiнчення строку подання претендентами документiв.
2.10. Протягом встановленого перiоду часу пiдготовки до проведення
виборiв ректора Унiверситету, а саме мiж датою оголошення про конкурс на
вакантну посаду ректора Унiверситету та датою отримання Унiверситетом

офiцiйного листа Засновника або iншого уповноваженого ним органу, який
мiстить перелiк кандидатiв для обрання на посаду ректора Унiверситету - всi

особи, якi подали документи для участi у конкурсi, € претендентами на
зайняття посади ректора Унiверситету i не можуть у той чи iнший спосiб
проводити агiтацiйнi заходи (проводити зустрiчi з працiвниками та
студентами Унiверситету з метою агiтацi.і., розповсюджувати друкованi або
електроннi агiтацiйнi матерiали) за себе або iнших осiб. У зазначений перiод
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не допускасться проведення агiтацiйних заходiв на користь будь-кого з

претендентiв iншими особами.
2.11. У разi виявлення агiтацiйних заходiв (проведення зустрiчей з

працiвниками та студентами Унiверситету з метою агiтацi.і., 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 керiвника Унiверситету та Засновника

про такi факти порушення норм законодавства Укра.і.ни та цього Положення.
2.12. Кандидат для обрання на посаду ректора Унiверситету ма€

право:
- проводити зустрiчi з працiвниками та студентами Унiверситету;
- визначати не бiльше двох спостерiгачiв за ходом голосування;

- бути присутнiм пiд час голосування за мiсцем його проведення;
- бути присутнiм пiд час проведення пiдрахунку голосiв та складення
протоколу про результати голосування.
Усi кандидати мають рiвнi права.
2.13. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та .і.х
обговорення здiйснюсться на зустрiчах i зборах трудового колективу
Унiверситету без будь-яких обмежень. Прокрама кандидата на посаду
ректора Унiверситету подасться у електронному та паперовому форматах до
Органiзацiйного комiтету за пiдписом кандидата. Органiзацiя зустрiчей
кандидата з трудовим колективом Унiверситету поклада€ться на
Органiзацiйний комiтет.
2.14. Виборчi про1рами кандидатiв розмiщуються Органiзацiйним
комiтетом на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету не пiзнiше нiж за десять

календарних днiв до дати проведення виборiв, але не ранiше дати отримання
офiцiйного листа вiд Засновника iз перелiком кандидатiв. У день голосування
про1рами кандидатiв також розмiщуються на стендах бiля примiщення, де
вiдбуватиметься голосування.

3. П1дГОТОВКА ВИБОР1В В УН1ВЕРСИТЕТ1
3.1. Брати участь у виборах ректора Унiверситету мають право:

- кожен науковий, науково-педагогiчний та педагогiчний штатний
працiвник Унiверситету;
- представники з числа iнших штатних працiвникiв Унiверситету, якi

не € науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками
Унiверситету, якi обираються вiдповiдними працiвниками шляхом
проведення прямих тасмних виборiв;
- виборнi представники з числа студентiв Унiверситету денно.і. форми
навчання, якi обираються студентами шляхом прямих тасмних виборiв.
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3.2. Критерiсм вiднесення штатного працiвника Унiверситету до
певно.і. категорi.і. € посада за основним мiсцем роботи, яку займас такий
працiвник в Унiверситетi.
3.3. При цьому загальна кiлькiсть (повний склад) наукових, науковопедагогiчних i педагогiчних працiвникiв Унiверситету повинна становити не
менше 75 вiдсоткiв загально.і. кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у
виборах; кiлькiсть виборних представникiв з числа iнших працiвникiв
Унiверситету -до 10 вiдсоткiв, а кiлькiсть виборних представникiв з числа
студентiв - не менше 15 вiдсоткiв осiб, якi мають право брати участь у
виборах.
3.4. На пiдставi даних вiддiлу кадрiв Унiверситету Органiзацiйний

комiтет, при формуваннi спискiв для голосування та визначеннi квот, бере до
уваги кiлькiсний склад категорiй працiвникiв, визначених у пунктi 3.1 цього

Положення станом на дату, зазначену у наказi ректора Унiверситету «Про
органiзацiю та проведення виборiв ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй.
3.5. Штатний працiвник Унiверситету, який на момент проведення
виборiв перебувас у вiдпустцi, мас право брати участь у виборах. Якщо на
посадi, яку займа€ такий штатний працiвник, у перiод його вiдпустки (у
випадках, передбачених законодавством Укра.і.ни) перебува€ iнша особа, вона
також мас право брати участь у виборах.

3.6. Студенти денно.і. форми навчання, якi на момент проведення
виборiв с одночасно штатними працiвниками Унiверситету, в якому
проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотами студентiв
Унiверситету.

3.7. Порядок обрання представникiв для участi у виборах з числа

штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та
педагогiчними працiвниками Унiверситету, визначасться Положенням 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, яке
затверджусться Вченою радою Унiверситету за погодженням з виборним
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету i вводиться в дiю
наказом ректора Унiверситету.
3.8. ПОрядок обрання представникiв для участi у виборах з числа
студентiв Унiверситету визначасться Положенням про студентське
самоврядування Унiверситету, яке ухвалюсться вiдповiдно до стапi 40
Закону Укра.і.ни «Про вищr освiту».
3.9. Ректор Унiверситету протягом семи календарних днiв з дати

публiкацi.і. оголошення про проведення конкурсу видас наказ про органiзацiю
виборiв, у якому, зокрема, визнача€ться:

- персональний склад Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв

ректора Унiверситету;
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- персональний склад Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора
Унiверситету;

- кiнцевий строк обрання представникiв для участi у виборах з числа

iнших штатних працiвникiв Унiверситету, якi не с науковими, науковопедагогiчними та педагогiчними працiвниками, а також виборних
представникiв з числа студентiв.

3.10. Органiзацiйний комiтет i Виборча комiсiя дiють вiдповiдно до

Закону Укра.fни «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 вищr освiту», Статуту Унiверситету, Положень про них, якi
затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з виборним
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету.
до складу Органiзацiйного комiтету та Виборчо.і. комiсi.і. включаються
штатнi науковi, науково-педагогiчнi, педагогiчнi, iншi працiвники та
студенти денно.і. форми навчання Унiверситету, представники первинно.і.
профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету. Кандидат не може бути членом
Органiзацiйного комiтету чи Виборчо.і. комiсi.і.. Одна i та сама особа не може
бути одночасно членом Органiзацiйного комiтету i Виборчо.і. комiсi.і..
Органiзацiйний комiтет i Виборча комiсiя на першому засiданнi
обирають зi свого складу голову, заступника голови та секретаря.
Особи, якi с членами Органiзацiйного комiтету або Виборчо.і. комiсi.і.,
здiйснюють сво.і. повноваження на громадських засадах i на час виконання
ними зазначених повноважень можуть звiльнятися вiд основно.і. роботи в
Унiверситетi i3 збереженням за ними заробiтно.і. плати.
3.11.

В

Унiверситетi

згiдно

з

наказом

ректора

Унiверситету

утворюсться виборча дiльниця. Органiзацiя, проведення голосування та
встановлення результатiв голосування виборiв ректора Унiверситету на цiй
виборчiй дiльницi Унiверситету покладаються на Виборчу комiсiю. На
Виборчу комiсiю також поклада€ться обов'язок встановлення результатiв
виборiв ректора Унiверситету та складання пiдсумкового протоколу про
результати голосування в Унiверситетi.

3.12. Органiзацiйний комiтет може утворювати виборчi дiльницi та
дiльничнi виборчi комiсi.і. у вiдокремлених структурних пiдроздiлах, склад
яких затверджу€ться наказом Ректора. При цьому Виборча комiсiя, утворена
наказом про вибори ректора, ма€ статус головно.і. виборчо.і. комiсi.і..
Рiшення про утворення виборчих дiльниць та дiльничних виборчих

комiсiй пiдлягас оприлюдненню в одноденний строк органiзацiйним
комiтетом на веб-сайтi державного унiверситету телекомунiкацiй
3.13.

Ректор

Унiверситету зобов'язаний

забезпечити

створення

належних умов для роботи Органiзацiйного комiтету та Виборчо.і. комiсi.і.,

надавати iнформацiю та документи, необхiднi для виконання покладених на
них завдань, а також надати Органiзацiйному комiтетовi та Виборчiй комiсi.і.
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окремi придатнi для роботи примiщення, забезпечити наявнiсть у таких

примiщеннях необхiдних засобiв зв'язку, орпехнiки тощо, iнших умов,
необхiдних для виконання Органiзацiйним комiтетом та Виборчою комiсi€ю
покладених на них завдань.
3.14. Органiзацiйний комiтет склада€ та пода€ Виборчiй комiсi.і.
Унiверситету список осiб, якi мають право брати участь у виборах (далi -

список виборцiв), не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дати проведення
виборiв, але не ранiше дати отримання офiцiйного листа вiд Засновника або
iншого уповноваженого ним органу iз перелiком кандидатiв. У разi
утворення дiльничних виборних комiсiй список виборцiв передасться

головною виборчою комiсi€ю дiльничним виборчим комiсiям не пiзнiше

наступного дня пiсля його отримання вiд органiзацiйного комiтету.
3.15. Кандидат ма€ право зняти свою кандидатуру шляхом подання
письмово.і. заяви до Органiзацiйного комiтету не пiзнiше нiж за 24 години до
початку виборiв. Така iнформацiя невiдкладно доводиться Органiзацiйним
комiтетом до вiдома Виборчо.і. комiсi.і. для внесення вiдповiдних змiн до
бюлетенiв для голосування. Органiзацiйний комiтет повинен невiдкладно
надати Засновнику iнформацiю про знятгя кандидатури.
3.16. Бюлетенi для голосування виготовляються Виборчою комiсiсю

(у разi утворення дiльничних виборчих комiсiй - дiльничними виборчими
комiсiями) не ранiше нiж за 20 i не пiзнiше нiж за 12 годин до початку
виборiв у кiлькостi, що вiдповiда€ кiлькостi осiб, якi мають право брати
участь у виборах (далi - виборцi) та включенi до списку виборцiв (у разi

утворення дiльничних виборчих комiсiй - у кiлькостi, що вiдповiда€ кiлькостi
осiб, включених до списку виборцiв на виборчiй дiльницi), посвiдчуються на
зворотному боцi пiдписом голови та секретаря Виборчо.і. комiсi.і., що
виготовляс бюлетенi, та скрiплюються печаткою Унiверситету (у разi

утворення дiльничних виборчих комiсiй - печаткою Харкiвського коледжу

дут).
Кандидати та спостерiгачi мають право бути присутнiми пiд час
виготовлення бюлетенiв для голосування.
3.17. Бюлетень для голосування виготовлясться вiдповiдно до форми,
затверджено.і. Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни. Бюлетенi для
голосування зберiгаються у примiщеннi Виборчо.і. комiсi.і. у закритому сейфi
(металевiй шафi), який опечату€ться стрiчкою з проставлянням на нiй
пiдписiв голови Виборчо.і. комiсi.і., а також його заступника або секретаря.
Персональна вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв кiлькостi
виборцiв та збереЖення бЮлетенiв поКлада€тьСя на голову Виборчо.1. комiсi.1..

3.18. Скриньки для голосування повиннi бути прозорi, опломбованi та
опечатанi печаткою Унiверситету.
3.19. Пiд час виборчо.і. кампанi.і. в Унiверситетi можуть працювати
спостерiгачi, порядок органiзацi.і. роботи яких визначасться Положенням про
органiзацiю роботи спостерiгачiв на виборах ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй, яке затверджусться Вченою радою
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Унiверситету за погодженням з первинною профспiлковою органiзацi€ю
Унiверситету i вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.

4. ПРОВЕдЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА П1дРАХУНОК ГОЛОС1В
4.1. Вибори проводяться шляхом тасмного голосування, яке
здiйснюсться з 9 до 15 години у примiщеннi Унiверситету та при утвореннi
дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. - у примiщеннi Харкiвського коледжу
державного унiверситету телекомунiкацiй (м. Харкiв). Iнформацiя про дату,
час i мiсце проведення виборiв оприлюднюсться Виборчою комiсiсю не
пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дати проведення виборiв з
використанням iнформацiйних ресурсiв Унiверситету (дошки оголошень,
офiцiйного веб- сайту тощо).
4.2. Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв в Унiверситетi мас
право бути присутнiм представник Засновника. У разi утворення головно.і. та
дiльничних виборчих комiсiй Засновник може делегувати до таких комiсiй
сво.і.х представникiв.

Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв мають право бути
присутнiми не бiльше двох спостерiгачiв вiд кожного кандидата, а також не
бiльше трьох кромадських спостерiгачiв, акредитованих Органiзацiйним
комiтетом, а у разi утворення виборчих дiльниць - не бiльше двох
спостерiгачiв вiд кожного кандидата i трьох 1ромадських спостерiгачiв на
кожнiй виборчiй дiльницi.
Порядок акредитацi.і. 1ромадських спостерiгачiв визнача€ться

Положенням про органiзацiю роботи спостерiгачiв на виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй. Порядок акредитацi.і. засобiв
масово.і. iнформацi.і. та громадських об'сднань визначасться вiдповiдним

Положенням.
4.3. Примiщення для голосування повинне бути обладнане
достатньою кiлькiстю кабiн для тасмного голосування. РОзмiщення
обладнання у примiщеннi для голосування здiйснюсться у такий спосiб, щоб
мiсця видачi бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд iз кабiн для тасмного
голосування, виборчi скриньки перебували у полi зору членiв Виборчо.і.
комiсi.і. та осiб, якi мають право бути присутнiми у примiщеннi для
голосування. У кабiнах для та€много голосування забезпечуються наявнiсть
належного освiтлення та засобiв для заповнення бюлетеня для голосування.

4.4. Органiзацiю проведення голосування, пiдтримання належного
порядку у примiщеннi для голосування та забезпечення та€мностi
голосування забезпечу€ Виборча комiсiя (дiльнична виборча комiсiя). Голова
Виборчо.і. комiсi.і. (дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.) перед початком голосування:
- надас для огляду членам Виборчо.і. комiсi.і. дiльнично.і. виборчо.і.
комiсi.і.), присутнiм кандидатам, а також спостерiгачам yci наявнi на виборчiй
дiльницi виборчi скриньки;
- передас необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам
виборчо.і. комiсi.і., якi видають бюлетенi виборцям;
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- передас членам виборчо.і. комiсi.і., якi видають бюлетенi для
голосування, список виборцiв. Вiдповiднi члени Виборчо.і. комiсi.і.
забезпечують .і.х збереження i дотримання порядку використання.
4.5. Член Виборчо.і. комiсi.і. здiйсню€ видачу бюлетеня для голосування

за умови пред'явлення виборцем документа, що посвiдчу€ особу. Перелiк
таких документiв затверджусться Органiзацiйним комiтетом. Особа, яка
отриму€ бюлетень для голосування, ставить у списку виборцiв навпроти
свого прiзвища пiдпис.
4.6. Бюлетень для голосування заповнюсться виборцем особисто в

кабiнi для та€много голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв
заборонясться присутнiсть у кабiнi для тасмного голосування iнших осiб,
здiйснення фото- та вiдеофiксацi.і. у будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок

фiзичних вад не може самостiйно заповнити бюлетень для голосування, ма€
ПРаВО За дОЗВОЛОМ ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1. СКОРИСТаТИСЯ дОПОМОГОЮ iНШО.1.

особи, крiм членiв Виборчо.і. комiсi.і., кандидатiв, а також спостерiгачiв, про
що робиться запис у протоколi засiдання виборчо.і. комiсi.і.. У бюлетенi для
голосування виборець у квадратi навпроти прiзвища кандидата, за якого вiн
голосус, проставля€ позначку («+») або iншу, що засвiдчу€ його
волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.
Виборець опуска€ заповнений бюлетень для голосування у скриньку.
Забороня€ться висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця

оприлюднити свос волевиявлення.
4.7. Пiсля завершення голосування примiщення для голосування
зачинясться i в ньому мають право перебувати тiльки члени Виборчо.і. комiсi.і.,
представники Засновника, кандидати i спостерiгачi.
4.8. Скриньки для голосування пiсля перевiрки цiлiсностi пломб та
печаток вiдкриваються членами Виборчо.і. комiсi.і. почергово. Пiд час
вiдкрипя скриньки .і-і. вмiст викладасться на стiл, за яким розмiщуються
члени виборчо.і. комiсi.і..
4.9. Пiдрахунок голосiв членами Виборчо.і. комiсi.і. починасться одразу

пiсля закiнчення голосування та проводиться вiдкрито у тому ж примiщеннi,
де вiдбувалося голосування, без перерви i закiнчу€ться пiсля складення та

пiдписання протоколу про результати голосування.
4.10. Члени Виборчо.і. комiсi.і. пiдраховують загальну кiлькiсть виданих
для голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, наявних у скриньках для

голосування. Бюлетенi для голосування розкладаються на мiсця, позначенi
окремими табличками, що мiстять з обох бокiв прiзвища та iнiцiали
кандидатiв. Окремо робиться табличка з написом «Недiйснi». Пiд час
розкладання бюлетенiв визначений виборчою комiсi€ю член комiсi.і. показу€
кожний бюлетень усiм членам комiсi.і. та особам, якi присутнi пiд час
пiдрахунку голосiв, та оголошу€ прiзвище кандидата, за якого подано голос.
У разi виникнення сумнiвiв щодо змiсту бюлетеня Виборча комiсiя приймас

рiшення шляхом прямого вiдкритого голосування. При цьому кожен член
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Виборчо.і. комiсi.і. мас право оглянути бюлетень особисто. На час огляду

бюлетеня робота з iншими бюлетенями припинясться.
4.11. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним, якщо:
- позначка у бюлетенi проставлена бiльш як за одного кандидата;
- не проставлена жодна позначка;
- змiст волевиявлення неможливо встановити з iнших причин.
У разi коли члени Виборчо.і. комiсi.і. не можуть дiйти згоди щодо
вiднесення бюлетеня до недiйсних, зазначене питання вирiшу€ться шляхом
прямого вiдкритого голосування. Такий бюлетень повинен бути
продемонстрований членам комiсi.і. та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку
голосiв. При цьому кожен член виборчо.і. комiсi.і. ма€ право особисто оглянути
бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок iнших бюлетенiв
припиысться.
4.12. Пiсля розкладення бюлетенiв окремо за кожного кандидата, а
також окремо недiйсних бюлетенiв, визначений Виборчою комiсiсю член
комiсi.і. вголос пiдраховус кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з
кандидатiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимогу члена
Виборчо.і. комiсi.і., кандидата чи спостерiгача може бути проведено повторний
пiдрахунок бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв,
визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член Виборчо.і.
комiсi.і. ма€ право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi.
Результати пiдрахунку голосiв оголошуються головою Виборчо.і. комiсi.і. i
пiдлягають включенню секретарем до протоколу про результати

голосуваны.
4.13. Виборча комiсiя пiд час пiдрахунку голосiв обов'язково
перевiряс вiдповiднiсть кiлькостi осiб, якi взяли участь у голосуваннi,
кiлькостi бюлетенiв, поданих за кожного кандидата, а також кiлькостi

бюлетенiв, визнаних недiйсними.
4.14. Виборча комiсiя за результатами пiдрахунку голосiв склада€

протокол за формою затвердженою Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни.
Протокол про результати голосування складасться Виборчою комiсiсю у
двох iдентичних оригiнальних примiрниках. Копi.і. протоколу надаються
кожному членовi Виборчо.і. комiсi.і., кандидатам та спостерiгачам. Кожен
примiрник протоколу пiдписусться головою, заступником голови, секретарем
та присутнiми членами Виборчо.і. комiсi.і.. У разi незгоди з результатами

пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член виборчо.і. комiсi.і. мас
право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково дода€ться до
протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допуска€ться.
4.15. Виборча комiсiя передас Органiзацiйному комiтетовi разом з
протоколами (у 2 (двох) iдентичних оригiнальних примiрниках) yci заяви та
скарги, поданi кандидатами, спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за
результатами .і.х розгляду. Ому комiтету.

1о

4.16. Перший примiрник протоколу про результати голосування
передасться Органiзацiйним комiтетом Засновнику, другий - залиша€ться в
Унiверситетi.

4.17. дiльничнi виборчi комiсi.і. передають протокол про результати

голосування на виборчiй дiльницi головнiй виборчiй дiльницi за допомогою
засобiв зв'язку з наступною передачею оригiналiв бюлетенiв та протоколоу

протягом доби з моменту його складення. Головни виборча комiсiя пiсля
прийняття та розгляду протоколiв дiльничних виборчих комiсiй складас
пiдсумковий протокол про результати голосування.
4.18. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягас фiксуванню за
допомогою вiдеозасобiв. При цьому таке фiксування не допуска€ться у

кабiнках для голосування з метою запобiгання порушення тасмницi
голосування.
4.19. Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля

складення пiдсумкового протоколу про результати голосування шляхом
розмiщення у друкованому виглядi вiдповiдно.і. iнформацi.і. на iнформацiйних

стендах у доступних для загального огляду мiсцях, розташованих у
примiщеннях Унiверситету, а також на офiцiйному веб-сайтi.
4.20. Якщо у виборах брали участь кiлька кандидатiв i жоден з них не
набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, Органiзацiйний комiтет приймас
рiшення про проведення другого туру виборiв, який проводиться через сiм
календарних днiв пiсля проведення першого туру. У разi, коли дата другого
туру виборiв припада€ на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у
наступний пiсля святкового (неробочого) дня робочий день. до бюлетенiв
для голосування включаються два кандидати, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв у першому турi виборiв. другий тур виборiв проводиться з
9:00 до 15:00 за процедурою, визначеною цим Положенням. Органiзацiйний
комiтет, Виборча комiсiя працюють у тому самому складi, мають тi самi
функцi.і. та завдання. У разi, коли за результатами першого туру виборiв на
другому мiсцi (за кiлькiстю набраних голосiв) опинилися два i бiльше
кандидатiв з однаковою кiлькiстю голосiв„ мiж ними проводиться мiж турове
голосуваны для вiдбору кандидата, який братиме участь у другому турi
виборiв. Порядок проведення мiж турового голосування визнача€ться

органiзацiйним комiтетом.
4.21.У другому турi переможцем виборiв вважасться кандидат, який
одержав на виборах бiльше 50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, якi взяли участь у

голосуваннi.
4.22. Вибори вважаються такими, що не вiдбулися, якщо:
- участь у виборах взяли менш як 50 вiдсоткiв виборцiв;

- у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн не набрав
бiльше 50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, якi мають право брати участь у
виборах;
- у другому турi виборiв жоден з кандидатiв не набрав бiльше 50
вiдсоткiв голосiв виборцiв, якi взяли участь у голосуваннi.
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Таке рiшення приймасться на засiданнi Виборчо.і. комiсi.і.,
протоколю€ться i оприлюдню€ться на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету.

4.23. У разi прийняпя Виборчою комiсiсю рiшення про визнання
виборiв такими, що не вiдбулися, Засновник протягом двох тижнiв з дня

прийнят" зазначеного рiшення оголошу€ проведення нового конкурсу.
4.24. документацiя, пов'язана з проведенням виборiв ректора,
зберiгасться В Унiверситетi протягом п'яти рокiв.

4.25. Жоден орган або посадова особа (крiм членiв Органiзацiйного
комiтету або Виборчо.і. комiсi.і.) в Унiверситетi не можуть дiяти вiд iменi
Органiзацiйного комiтету або Виборчо.і. комiсi.і., дублювати чи виконувати .і.х
функцi.1..

4.26. Будь-яким особам, незалежно вiд .і.х статусу i повноважень,
забороня€ться втручатися в дiяльнiсть Органiзацiйного комiтету, Виборчо.і.
комiсi.і. та .і.х членiв.

4.27. документацiя, пов'язана з проведенням виборiв, зберiгасться в
Унiверситетi протягом п'яти рокiв.

4.28. Питання, якi не врегульованi чинним законодавством,
пiдзаконними нормативними актами, Статутом державного унiверситету
телекомунiкацiй та цим Положенням, можуть бути визначенi в межах
компетенцi.і. рiшенням Органiзацiйного комiтету та Виборчо.і. комiсi.і..
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