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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Подільського державного аграрно-технічного університету (далі - Положення) 
розроблене відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 
01.07.2014 р. №1556, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання 
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Подільського 
державного аграрно-технічного університету, Положення про порядок 
проведення виборів ректора Подільського державного аграрно-технічного 
університету (далі – Університет). 

1.2. Це Положення, а також зміни i доповнення до нього, подаються 
Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету (далі – 
Організаційний комітет), затверджуються вченою радою Університету за 
погодженням з первинною профспілковою організацією співробітників та 
студентів Подільського державного аграрно-технічного університету (далі – 
профспілкова організація ПДАТУ) i вводяться в дію наказами ректора 
Університету. 

 
 2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ОРГАНIЗАЦIЙНОГО КOMITETУ 
2.1.  Органiзацiйний комiтет формується з числа штатних наукових, 

науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв, студентiв Унiверситету, 
представникiв профспілкової організації ПДАТУ. Персональний склад членiв 
Органiзацiйного комiтету обирається та затверджується Конференцією 
трудового колективу ПДАТУ. 

2.2.  Особи, якi є членами Органiзацiйного комiтету, здiйснюють свої 
повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених 
повноважень можуть звiльнятися вiд основної роботи в Унiверситетi iз 
збереженням за ними заробiтної плати. 

2.3.  Органiзацiйний комiтет набуває своїх повноважень з моменту 
видання наказу ректора Унiверситету «Про органiзацiю та проведення виборiв 
ректора Подільського державного аграрно-технічного університету». 
Повноваження членiв Органiзацiйного комiтету припиняються пiсля 
завершення процедури проведення виборiв ректора Унiверситету та 
призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «Про 
вищу освіту». 

2.4.  Органiзацiйний комiтет на першому засiданнi обирає зi свого складу 
голову, заступника голови та секретаря. 

 
 3. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ОРГАНIЗАЦIЙНОГО КOMITETУ 

3.1. Основною формою роботи Органiзацiйного комiтету є засідання, якi 
проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання ухвалює голова 
Органiзацiйного комiтету. 

3.2. Члени Органiзацiйного комiтету зобов'язанi брати участь у його 
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засiданнях. Делегування членами Органiзацiйного комiтету своiх повноважень 
iншим особам забороняється. 

3.3. Засiдання Органiзацiйного комiтету є правомочним за наявностi 
кворуму - 2/3 вiд загальної кiлькостi його членiв. 

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

3.5. Рiшення Органiзацiйного комiтету ухвалюються бiльшiстю голосiв 
вiд присутнiх на його засiданнi членiв та оформляються протоколами, якi 
пiдписують головуючий на засiданнi та секретар Органiзацiйного комiтету. 
Протоколи засiдань оформлюються i оприлюднюються на веб-сайтi 
Унiверситету не пiзнiше третього робочого дня з дня засiдання 
Органiзацiйного комітету. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» 
поданих членами Організаційного комітету при їх голосуванні, 
заслуховуються думки і пропозиції членів Організаційного комітету і 
проводиться повторне голосування. У випадку однакової кількості голосів при 
повторному голосуванні прийнятим вважається те рішення, за яке 
проголосував голова Організаційного комітету. 

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

3.7. Функції Організаційного комітету не можуть бути передані посадовим 
особам чи органам Університету або його відокремленого структурного 
підрозділу. 

 
 4. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ ОРГАНIЗАЦIЙНОГО КOMITETУ 
4.1. Основним завданням Органiзацiйного комiтету є пiдготовка та 

забезпечення проведення виборiв ректора Унiверситету з дотриманням 
принципiв: гласностi, таємного та вiльного волевиявлення, добровiльної 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. Визначає i доводить квоти представництва штатних працiвникiв 
Унiверситету та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв (що не належать до 
наукових, науково-педагогiчних, педагогiчних працiвникiв) та студентiв денної 
форми навчання для органiзацiї прямих таємних виборiв для обрання їxнix 
представникiв для участi у виборах ректора Унiверситету у вiдповiдностi до 
абзацу п'ятого частини третьої статтi 42 Закону Украiни «Про вищу освiту». 

4.2.2. Формує та передає Виборчiй кoмiciї з проведення виборiв ректора 
Подільського державного аграрно-технічного університету (далi - Виборча 
комiсiя) не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дати проведення виборiв 
ректора Унiверситету списки осiб, якi мають право брати участь у виборах. 

4.2.3. Органiзацiйний комiтет розробляє i в установленому порядку подає 
на розгляд вченiй радi Унiверситету для затвердження проекти: 
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- Положення про порядок проведення виборів ректора Подільського 
державного аграрно-технічного університету; 

- Положення про органiзацiйний комiтет з проведення виборiв ректора 
Подільського державного аграрно-технічного університету; 

- Положення про виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора 
Подільського державного аграрно-технічного університету; 

- Положення про виборчу дiльницю та дiльничну виборчу комiсiю з 
проведення виборiв ректора Подільського державного аграрно-технічного 
університету; 

- Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працiвниками, для участi у виборах ректора Подільського державного аграрно-
технічного університету; 

- Положення про порядок обрання представникiв з числа студентiв, що 
мають право брати участь у виборах ректора Подільського державного 
аграрно-технічного університету; 

- Положення про порядок органiзацiї роботи спостерiгачiв на виборах 
ректора Подільського державного аграрно-технічного університету; 

- Положення про порядок подання та розгляду скарг пiд час проведення 
виборiв ректора Подільського державного аграрно-технічного університету. 

4.2.4.  За поданням профспілкової організації ПДАТУ та відокремлених 
структурних пiдроздiлiв Університету формує кількісний та персональний 
склади дільничних виборчих комiсiй, якi затверджуються наказом ректора 
Університету. 

4.2.5. Оперативно оприлюднює інформацію про хiд підготовки виборiв 
(дошка оголошень, iнформацiйний стенд, веб-сайт Унiверситету тощо). 

4.2.6. Невідкладно доводить до вiдома Виборчої кoмiciї та дiльничних 
виборчих комiсiй iнформацiю про надходження письмових заяв вiд кандидатiв 
на посаду ректора Унiверситету щодо зняття своєї кандидатури з виборiв для 
врахування при виготовленнi бюлетенiв для голосування (не пiзнiше нiж за 24 
години до початку виборiв, про що кандидат письмово повiдомляє 
Органiзацiйний комiтет). Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом 
подання письмової заяви до Органiзацiйного комiтету не пiзнiше нiж за 24 
години до початку виборiв. Така iнформацiя невiдкладно доводиться 
Органiзацiйним комiтетом до вiдома Виборчої комiсiї (Виборчою комiсiєю - до 
вiдома дiльничних виборчих комiсiй) для внесення вiдповiдних змiн до 
бюлетенiв для голосування. Органiзацiйний комiтет повинен невiдкладно 
надати Мiнiстерству освiти i науки України iнформацiю про зняття 
кандидатури. 

4.2.7. Проводить реєстрацiю спостерiгачiв вiдповiдно до розробленого 
порядку організації роботи спостерігачів на виборах ректора Університету. 

4.2.8. Готує графiк зустрiчей кандидатiв на посаду ректора Унiверситету з 
виборцями. 

4.2.9. Забезпечує разом з керівниками вiдповiдних структурних підрозділів 
Унiверситету та вiдокремлених структурних пiдрозділів Унiверситету 
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проведення таємних виборiв осiб, якi мають право брати участь у виборах 
ректора Унiверситету, з категорiй штатних працiвникiв, якi не належать до 
наукових, науково-педагогiчних, педагогiчних працiвникiв, та з числа 
студентів, i передає Виборчiй кoмiciї не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв 
список осiб, якi братимуть участь у виборах ректора Унiверситету, вiдповiдно 
до встановленої квоти. 

4.2.10. Контролює забезпечення Виборчої кoмiciї прозорими скриньками 
для голосування, сейфом (металевою  шафою), обладнує кабiнки для 
голосування та мiсця роботи членiв Виборчої комiсiї. Контролює забезпечення 
прозорими скриньками для голосування, сейфом (металевою шафою), 
обладнання кабiнок та мiсць роботи членiв дiльничних виборчих комiсiй 
керiвниками дiльничних виборчих комiсiй. 

4.2.11. Контролює розмiщення виборчих програм кандидатiв на посаду 
ректора Унiверситету на веб-сайтi Унiверситету Виборчою комiсiєю та 
дiльничними виборчими комiсiями вiдокремлених структурних пiдроздiлiв на 
веб-сайтах вiдокремлених пiдроздiлiв не ранiше дати отримання офiцiйного 
листа Мiнiстерства освiти i науки України iз перелiком кандидатiв. 

4.2.12. Письмово попереджає кандидатiв на посаду ректора Унiверситету 
щодо припинення агiтацiї за одну добу до дня виборiв. 

4.2.13. У разi виявлення агiтацiйних заходiв (проведення зустрiчей з 
працiвниками та студентами Унiверситету, розповсюдження друкованих або 
електронних агiтацiйних матерiалiв), що можуть у той чи iнший спосiб 
здiйснюватись претендентами на посаду ректора Унiверситету за свої 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 Мiнiстерство освiти i науки України 
про такi факти порушення норм законодавства України та цього Положення. 

4.3. На етапi проведення виборiв ректора Унiверситету Органiзацiйний 
комітет: 

4.3.1. Отримує вiд Виборчої комiсiї два примірники підсумкового 
протоколу про результати голосування. Перший примiрник передає до 
Мiнiстерства освiти i науки України. Другий примiрник разом з виборчою 
документацiєю зберiгається в Унiверситетi протягом п’яти рокiв. 

4.3.2. Розглядає скарги відповідно до Положення про порядок подання та 
розгяд скарг під час проведення виборів ректора Подільського державного 
аграрно-технічного університету. 

4.3.3. Отримує вiд Виборчої комiсії та дільничних виборчих комісій yci 
заяви та скарги, а також рiшення, прийнятi за результатами їх розгляду. 

4.3.4. Оприлюднює результати виборiв протягом 24 годин пiсля складання 
протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому 
виглядi відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для 
загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Університету, а також 
на офіційному веб-сайті Університету, контролює розміщення цiєї iнформацiї 
на веб-сайтах вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 
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4.3.5. Передає своїм рiшенням всю документацiю, пов'язану з проведенням 
виборiв ректора Унiверситету, вiдповiдальнiй особi, яка призначається наказом 
ректора Унiверситету. Зазначена документацiя зберiгається упродовж п'яти 
рокiв. 

4.4. Якщо у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн не 
набрав бiльше 50 (п'ятдесяти) вiдсоткiв голосiв осiб, якi мали право брати 
участь у виборах, вибори вважаються такими, що не вiдбулись. 

4.5. Якщо у виборах брали участь декiлька кандидатiв на посаду ректора 
Унiверситету i жоден з них не набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв осiб, якi мали 
право брати участь у виборах, Органiзацiйний комiтет приймає рiшення про 
проведення другого туру виборiв, який проводиться через сiм календарних днiв 
пiсля проведення першого туру. У випадку, якщо дата другого туру виборiв 
припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний 
пiсля святкового (неробочого) дня робочий день. 

4.6. Другий тур виборiв проводиться з 09 до 15 години за процедурою, 
визначеною цим Положенням. 

4.7. До бюлетенiв для голосування включаються двоє кандидатів на 
посаду ректора Унiверситету, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв у 
першому турi виборiв. 

4.8. 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 мiжтурове голосування для вiдбору 
кандидата, який братиме участь у другому турi виборiв. Порядок проведення 
мiжтурового голосування визначається Органiзацiйним комiтетом. 

4.9. У другому турi переможцем виборiв вважається той кандидат, який 
одержав на виборах бiльше 50 вiдсоткiв голосiв осiб, якi мали право брати 
участь у виборах. 

 
Голова Органiзацiйного комiтету  
з проведення виборiв ректора 
Подільського державного аграрно- 
технічного університету       І.А.Ясінецька 
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