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1. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає особливості роботи організаційного комітету 

з питань проведення виборів ректора Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (далі – університет).  

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 «Деякі 

питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Закону України 

«Про вищу освіту» (зі змінами), Статуту університету та Положення про 

проведення виборів ректора Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. 

 

2. Склад організаційного комітету 

2.1. Ректор університету протягом семи календарних днів з дати 

публікації оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію 

виборів, в якому, зокрема, визначається персональний склад організаційного 

комітету з проведення виборів (далі – організаційний комітет). 

2.2. Склад організаційного комітету формується з наукових, науково-

педагогічних, педагогічних та інших категорій працівників університету і 

здобувачів вищої освіти.  

2.3. Кандидат на посаду ректора університету не може бути членом 

організаційного комітету. Одна й та сама особа не може бути одночасно членом 

організаційного комітету і виборчої комісії. 

2.4. Організаційний комітет університету на першому засіданні обирає зі 

свого складу голову, заступника голови та секретаря. 

2.5. Особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої 

повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених 
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повноважень звільняються від основної роботи в університеті зі збереженням за 

ними заробітної плати відповідно до умов Колективного договору. 

2.6. Ректор університету зобов’язаний забезпечити створення належних 

умов для роботи організаційного комітету, надавати інформацію та документи, 

необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також надати 

організаційному комітетові окремі придатні для роботи приміщення, 

забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних засобів зв’язку, 

оргтехніки тощо. 

2.7. Організаційний комітет набуває своїх повноважень з моменту 

видання наказу ректора університету про організацію виборів ректора 

університету. Повноваження членів організаційного комітету припиняються 

після завершення процедури проведення виборів ректора університету та 

призначення його на посаду в порядку, передбаченому Законом України «Про 

вищу освіту». 

 

3. Функції та повноваження організаційного комітету 

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та 

проведення виборів ректора університету, забезпечення їх демократичності, 

прозорості та відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, 

забезпечення рівності прав учасників виборів. 

3.2. Організаційний комітет у своїй роботі керується Конституцією 

України, постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Законом 

України «Про вищу освіту» (зі змінами), Статутом університету, Положенням 

про проведення виборів ректора Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького та цим положенням. 
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3.3. Організаційний комітет розробляє та затверджує на своєму засіданні: 

– Порядок обрання представників з числа штатних працівників 

університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора університету; 

– Порядок організації роботи офіційних спостерігачів на виборах ректора 

університету; 

– Порядок акредитації представників засобів масової інформації на 

виборах ректора університету; 

– Перелік документів, на підставі яких, член виборчої комісії здійснює 

видачу бюлетеня для голосування. 

3.4. Відповідно до загальної кількості (повного складу) наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників університету, що повинна 

становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах, організаційний комітет визначає на підставі списків штатних 

працівників і здобувачів вищої освіти квоту виборних представників з числа 

інших працівників вищого навчального закладу – до 10 відсотків та виборних 

представників з числа здобувачів вищої освіти – не менше 15 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у виборах. 

3.5. Формує та передає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних 

днів до дати проведення виборів ректора університету списки осіб, які мають 

право брати участь у виборах ректора університету. 

3.6. Оприлюднює інформацію про хід виборів з використанням 

інформаційних ресурсів університету (веб-сайт, дошка оголошень, 

інформаційний стенд). 

3.7. Забезпечує проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора з 

працівниками та здобувачами вищої освіти, затверджує графіки цих зустрічей. 
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Організаційний комітет забезпечує проведення таких зустрічей шляхом: 

1) виділення достатніх за обсягом аудиторій; 

2) надання необхідних аудіо- та медіазасобів для спілкування з 

аудиторією та виділення для цього відповідного технічного персоналу; 

3) оприлюднення на офіційному веб-сайті університету та в кожному 

навчальному корпусі, гуртожитках інформації про дату, час та місце зустрічей з 

працівниками і здобувачами вищої освіти. 

3.8. Забезпечує оприлюднення кандидатами на посаду ректора виборчих 

програм на офіційному веб-сайті університету . 

3.9. Приймає письмові заяви від кандидатів про зняття кандидатури та 

невідкладно доводить цю інформацію до відома виборчої комісії для внесення 

змін до бюлетенів для голосування. 

3.10. Передає до архіву університету всю інформацію, пов’язану з 

виборами ректора. 

3.11. Здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства. 

 

4. Порядок роботи організаційного комітету 

4.1. Діяльність організаційного комітету проводиться у формі засідань. 

4.2. Рішення про проведення засідання приймається головою 

(заступником голови) організаційного комітету або на вимогу не менше, ніж ½ 

від загального складу членів комітету. 

4.3. Члени організаційного комітету зобов’язані брати участь у всіх його 

засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень 

іншим особам не допускається. 

4.4. Організаційний комітет розглядає на своєму засіданні звернення 

учасників виборчого процесу (заяви, скарги, пропозиції, клопотання тощо) з 

питань, що належать до компетенції комітету. Такі звернення підлягають 
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обов’язковій реєстрації секретарем у день їхнього подання та мають бути 

розглянуті організаційним комітетом протягом десяти робочих днів з моменту 

надходження. 

4.5. Організаційний комітет має право запрошувати на засідання з питань 

організації і проведення виборів осіб, до повноважень яких входить вирішення 

питань щодо забезпечення виборів, та надавати їм доручення. 

4.6. Засідання організаційного комітету проводяться головою або, за його 

відсутності з поважних причин, заступником голови. 

4.7. Рішення організаційного комітету приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні та 

оформлюються протоколами, які підписують голова (заступник голови) та 

секретар організаційного комітету. Протоколи засідання оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті університету. 

4.8. У разі відсутності з поважних причин секретаря, його обов’язки за 

дорученням голови, виконує інший член організаційного комітету. 

4.9. У випадку встановлення карантину та запровадження посилених 

епідеміологічних обмежень, організаційний комітет може проводити засідання 

у дистанційному режимі у форматі відеоконференції за допомогою технічних 

засобів відеозв’язку і програмного забезпечення. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його ухвалення Вченою радою 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького та введення в дію наказом ректора або особи, що виконує його 

обов’язки. 




