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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок 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» (далі – Методичні рекомендації),
Статуту Подільського державного аграрно-технічного університету (далі Статуту Університету).
Це Положення розроблено з метою підготовки та проведення виборів
ректора Подільського державного аграрно-технічного університету (далі Університет), дотримання принципів гласності, таємного та вільного
волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення
рівності прав учасників виборів та відкритості виборів ректора Університету.
1.2. Ректор Університету обирається шляхом таємного голосування
строком на п'ять років у порядку, визначеному Законом України «Про вищу
освіту», Методичними рекомендаціями, Статутом Університету та цим
Положенням.
1.3. Процедура обрання та призначення ректора Університету складається
з таких етапів:
1) оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду
ректора Університету Міністерством освіти i науки України;
2) підготовка виборів в Університеті та його відокремлених структурних
підрозділах;
3) проведення виборів в Університеті та його відокремлених структурних
підрозділах i встановлення їх результатів.
1.4. Для проведення виборів створюються організаційний комітет з
проведення виборів ректора Університету (далі - Організаційний комітет),
виборча комісія з проведення виборів ректора Університету (далі - Виборча
комісія), дільничні виборчі комісії та виборчі дільниці Університету, у
відокремлених структурних підрозділах - дільничні виборчі комісії та виборчі
дільниці відокремлених структурних підрозділів, порядок діяльності та
повноваження яких регулюються окремими положеннями, які подаються
Організаційним комітетом, затверджуються вченою радою Університету за
погодженням з первинною профспілковою організацією співробітників та
студентів Подільського державного аграрно-технічного університету (далі профспілковою організацією ПДАТУ) i вводяться в дію наказами ректора
Університету.
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1.5. Це Положення, а також зміни i доповнення до нього, подаються
Організаційним комітетом, затверджуються вченою радою Університету за
погодженням з профспілковою організацією ПДАТУ i вводяться в дію наказами
ректора Університету.
2. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ
ТА ПРИЙОМ ДОКУМЕНТIВ ВIД ПРЕТЕНДЕНТIВ
2.1. Конкурс на заміщення посади ректора Університету оголошується
Міністерством освіти i науки України.
2.2. Конкурс на заміщення посади ректора Університету оголошується
не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає
цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень ректора
Університету, - конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення
вакансії.
2.3. Оголошення про проведення конкурсу не пізніше ніж за два місяцi
до закінчення строку контракту особи, яка обіймає посаду ректора
Університету, або протягом тижня з дня утворення вакансії публікується
Міністерством освіти i науки України у газеті «Сучасна освіта України» та
водночас розміщується на веб-сайтi Мiнiстерства освiти i науки України i
офiцiйному веб-сайтi Унiверситету. Мiнiстерство освiти i науки України
може оприлюднювати таке оголошення також в iнших друкованих засобах
масової iнформацiї.
2.4. Особи, якi бажають взяти участь у конкурсi на замiщення посади
ректора Унiверситету, подають до Мiнiстерства освiти i науки України пакет
документiв, визначений Методичними рекомендацiями та вiдповiдним
наказом Мiнiстерства освiти i науки України про оголошення конкурсу.
2.5. Претенденти для участi у конкурсi можуть бути висунутi трудовим
колективом (Конференцiєю трудового колективу) Унiверситету чи його
структурного пiдроздiлу, профспілковою організацією ПДАТУ, а також
шляхом самовисування.
2.6. Прийом документів від претендентiв здійснюється Міністерством
освіти i науки України протягом двох місяців з дня публікації оголошення про
проведення
конкурсу на заміщення посади ректора Університету. У разі
надіслання документів поштою, датою подання документів вважається дата,
зазначена на поштовому штемпелі. Документи, поданi претендентами пiсля
закiнчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам,
якi їх подали.
2.7. Вибори призначаються не пiзнiше ніж на тридцятий день з дати
закiнчення строку прийому документiв претендентів без урахування
канікулярного перiоду.
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2.8. Мiнiстерство освiти i науки України протягом двох мiсяцiв з дня
оголошення конкурсу на посаду ректора Унiверситету приймає пропозицiї
щодо претендентiв на посаду ректора Унiверситету i протягом десяти днiв з
дня завершення термiну подання вiдповiдних пропозицiй подає перелiк
кандидатiв, якi вiдповiдають вимогам Закону України «Про вищу освiту» та
Методичних рекомендацiй, до Унiверситету для голосування.
2.9. Уci претенденти, якi своєчасно подали документи для участi в
конкурсi, письмово повiдомляються Мiнiстерством освiти i науки України про
прийняте рішення щодо їх кандидатур не пiзнiше нiж протягом 10
календарних днів з дати закінчення строку подання претендентами
документів.
2.10. Кандидат для обрання на посаду ректора Унiверситету має право:
- проводити зустрiчi з працiвниками та студентами Унiверситету;
- визначати не бiльше двох спостерiгачiв за ходом голосування (на
кожнiй виборчiй дiльницi);
- бути присутнiм під час голосування за мiсцем його проведення;
- бути присутнiм пiд час проведення пiдрахунку голосiв та складення
протоколу про результати голосування.
Уci кандидати мають рiвнi права.
2.11. Претендент на посаду ректора, який одержав від Міністерства
освіти і науки України рішення на право участі у виборах, в якості кандидата
на посаду ректора може звертатись до Організаційного комітету для
організації зустрічей з співробітниками та студентами Університету та
відокремлених структурних підрозділів Подільського державного аграрнотехнічного університету: Коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету; Новоушицького коледжу Подільського державного
аграрно-технічного університету; Шепетівського коледжу Подільського
державного аграрно-технічного університету; Хотинського коледжу
Подільського державного аграрно-технічного університету; Кіцманського
коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету;
Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету; Бучацького коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету.
2.12. 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 Мiнiстерства освiти i науки України, який містить перелiк
кандидатiв для обрання на посаду ректора Унiверситету - всі особи, якi подали
документи для участі у конкурсі, є претендентами на посаду ректора
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Унiверситету i не можуть у той чи iнший спосiб проводити агiтацiйнi заходи
(проводити зустрiчi з працiвниками та студентами Унiверситету,
розповсюджувати друкованi або електроннi агiтацiйнi матерiали) за себе або
iнших осiб. В зазначений перiод не допускається проведення агiтацiйних
заходiв на користь будь-кого з претендентiв iншими особами.
2.13. 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
здiйснюватися претендентами на посаду ректора Унiверситету за свою 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 та Мiнiстерство освiти i науки
України про такi факти порушення норм законодавства України та цього
Положення.
2.14. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення
здiйснюється на зустрiчах та зборах трудового колективу Унiверситету без
будь-яких обмежень. Програма кандидата на посаду ректора Унiверситету
подається у електронному форматі та паперовому вигляді за його підписом до
Органiзацiйного комiтету. Органiзацiя зустрiчей та зборiв трудового колективу
Унiверситету покладається на Органiзацiйний комiтет.
2.15. Виборчі програми кандидатiв розмiщуються Органiзацiйним
комітетом на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету не пізніше 5 календарних днів
з дати отримання офiцiйного листа Мiнiстерства освiти i науки України iз
переліком кандидатiв. У день голосування програми кандидатiв також
розмiщуються на стендах бiля приміщення, де вiдбувається голосування.
2.16. Проведення агiтацiйних заходів кандидатами на посаду ректора
Унiверситету припиняється за добу до дня виборiв ректора Унiверситету.
3.
ПIДГОТОВКА ВИБОРIВ В УHIBEPCИTETI
3.1. Ректор Унiверситету протягом семи календарних днiв з дати
публiкацiї оголошення про проведення конкурсу видає наказ про органiзацiю
виборiв, в якому, зокрема, визначається:
- створення Організаційного комітету та Виборчої комісії;
- винесення питання про обрання та затвердження кількісного та
персонального складу Організаційного комітету та Виборчої комісії на розгляд
Конференції трудового колективу Університету;
- кiнцевий·строк обрання представникiв для участi у виборах з числа
iнших штатних працiвникiв Унiверситету, якi не є науковими,
науково-педагогiчними та педагогічними працівниками, а також виборних
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представників з числа студентів.
3.2. Органiзацiйний комiтет i Виборча комiсiя дiють вiдповiдно до
Закону України «Про вищу освiту» вiд 01.07.2014 р. № 1556-VII; Методичних
рекомендацiй щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання
керiвника закладу вищої освiти, затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв
України вiд 05.12.2014 р. №726 «Деякi питання реалiзацiї статтi 42 Закону
України «Про вищу освiту» зi змiнами та доповненнями, внесеними згiдно з
Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.08.2015 р. № 633, вiд
21.03.2016 р. № 212, вiд 28.11.2018 р. № 1005, Статуту Унiверситету, цього
Положення, iншими нормативно-правовими актами.
До складу Організаційного комітету та Виборчої комісії включаються
штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти
Унiверситету, представники профспiлкової органiзацiї ПДАТУ. Кандидат на
посаду ректора не може бути членом Органiзацiйного комiтету чи Виборчої
комiсiї. Одна i та сама особа не може бути одночасно членом Органiзацiйного
комiтету i Виборчої кoмiciї.
Органiзацiйний комiтет i Виборча комiсiя на першому засiданнi обирають
iз свого складу голову, заступника голови та секретаря.
Особи, якi є членами Органiзацiйного комiтету або Виборчої комiсiї,
здiйснюють свої повноваження на громадських засадах i на час виконання ними
зазначених повноважень можуть звiльнятися вiд основної роботи в
Унiверситетi iз збереженням за ними заробiтної плати.
3.3. Брати участь у виборах ректора Унiверситету мають право:
кожен науковий, науково-педагогічний та штатний педагогічний
працівник Університету;
представники з числа інших штатних працівників Університету, якi
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками
Унiверситету, якi обираються вiдповiдними працiвниками шляхом проведення
прямих таємних виборiв;
- виборнi представники з числа студентiв Унiверситету, якi обираються
студентами шляхом прямих таємних виборiв.
Тут i надалi пiд працiвниками та студентами Унiверситету розумiються
працiвники i студенти Унiверситету та його вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв.
3.4. Критерiєм вiднесення штатного працiвника Унiверситету до певної
категорiї є посада за основним мiсцем роботи, яку обiймає такий працiвник в
Унiверситетi.
3.5. Загальна кiлькiсть (повний склад) наукових, науково-педагогiчних i
педагогiчних працiвникiв Унiверситету становить не менше 75 вiдсоткiв
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загальної кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах; кiлькiсть
виборних представникiв з числа iнших працiвникiв Унiверситету - до 10
вiдсоткiв, кiлькiсть виборних представникiв з числа студентiв - не менше 15
вiдсоткiв осiб, якi мають право брати участь у виборах.
3.6. На пiдставi даних вiддiлу кадрiв Унiверситету та даних керiвникiв
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 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 Подільського державного
аграрно-технічного університету».
3.7. Відділ кадрів складає алфавітний список виборців, визначає
чисельний склад наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників
по факультетам та іншим підрозділам, які не входять до складу факультетів, і
передає в Організаційний комітет алфавітний список та чисельний склад
працівників означених категорій по підрозділах.
3.8. Керівники підрозділів засвідчують списки інших працівників, які
мають право брати участь у виборах ректора, підписом та печаткою
начальника відділу кадрів.
3.9. Штатний працiвник Унiверситету та вiдокремленого структурного
пiдроздiлу, який на момент проведення виборiв перебуває у вiдпустцi, має
право брати участь у виборах. Якщо на посадi, яку займає такий штатний
працiвник, у перiод його вiдпустки (у випадках, передбачених
законодавством України) перебуває iнша особа, вона також має право брати
участь у виборах.
3.10. Студенти денної форми навчання, якi на момент проведення
виборiв є одночасно штатними працiвниками Унiверситету, в якому
проводяться вибори, беруть участь у виборах за квотами студентiв
Унiверситету.
3.11. Порядок обрання представникiв для участi у виборах з числа
штатних працiвникiв, якi не є науковими, науково-педагогiчними та
педагогічними працівниками Університету, визначається Положенням про
порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi
у виборах ректора Подільського державного аграрно-технічного університету,
яке подається Органiзацiйним комiтетом, затверджується вченою радою
Унiверситету за погодженням з первинною профспiлковою органiзацiєю
співробітників та студентів i вводиться в дiю наказом ректора Університету.
3.12. Порядок обрання представникiв для участi у виборах ректора
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Унiверситету з числа студентiв Унiверситету визначається Положенням про
порядок обрання представникiв з числа студентiв, що мають право брати участь
у виборах ректора Подільського державного аграрно-технічного університету.
3.13. Протоколи лічильних комісій з проведення виборів представників
штатних працівників, які не є науково-педагогічними, науковими та
педагогічними працівниками і студентів передаються в Організаційний комітет
у день проведення виборів представників. Протоколи лічильних комісій з
відокремлених структурних підрозділів передаються у сканованому виді в день
проведення виборів представників, а оригінали протоколів передаються до
Організаційного комітету у дводенний строк.
3.14. В Унiверситетi наказом ректора Унiверситету утворюються виборчi
дiльницi. Органiзацiя, пiдготовка, проведення голосування та встановлення
результатiв голосування виборiв ректора Унiверситету на цих виборчих
дiльницях Унiверситету покладаються на дiльничнi виборчi кoмiciї. На цих
виборчих дiльницях на виборах ректора Унiверситету голосують працiвники та
студенти Унiверситету, якi не є працiвниками та студентами його
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. На Виборчу комiсiю також
покладається обов'язок встановлення результатiв виборiв ректора Унiверситету
та складання пiдсумкового протоколу про результати голосування в
Унiверситетi та його відокремлених структурних підрозділах.
У відокремлених структурних підрозділах Унiверситету за поданням
Організаційного комітету утворюються виборчі дільниці та дільничні виборчі
кoмісії, склад яких затверджується наказом ректора Унiверситету. Дiяльнiсть
виборчих дiльниць регулюється Положенням про виборчу дiльницю та
дiльничну виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора Подільського
державного аграрно-технічного університету, яке подається Організаційним
комітетом, затверджується вченою радою Унiверситету за погодженням з
профспiлковою органiзацiєю ПДАТУ, i вводиться в дiю наказом ректора
Унiверситету. Склад дiльничних виборчих комiсiй формується за поданням
профспiлкової органiзацiї Унiверситету та вiдокремлених пiдроздiлiв
Унiверситету. При цьому Виборча комiсiя, утворена наказом про органiзацiю
виборiв ректора Унiверситету, має статус головної виборчої кoмiciї по
вiдношенню до дiльничних виборчих комiсiй.
Рiшення про утворення виборчих дiльниць та дiльничних виборчих
комiсiй пiдлягає оприлюдненню Організаційним комітетом в одноденний строк
з моменту видання вiдповiдного наказу ректора Унiверситету з використанням
iнформацiйних ресурсiв Унiверситету (дошки оголошень, офiцiйного веб-сайту
тощо).
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В Унiверситетi та у вiдокремлених структурних пiдроздiлах Унiверситету
утворюються дiльничнi виборчi кoмiciї та виборчi дiльницi, склад яких
затверджується наказом ректора Університету.
Ректор Університету зобов'язаний забезпечити створення належних умов
для роботи Організаційного комітету та Виборчої кoмісії, надавати інформацію
та документи, необхідні для виконання покладених на них завдань, а також
надати Організаційному комітетові та Виборчій кoмісії окремі придатні для
роботи приміщення, забезпечити наявність у таких приміщеннях необхідних
засобів зв'язку, оргтехніки тощо, iнших умов, необхiдних для виконання
Органiзацiйним комiтетом та Виборчою комiсiєю покладених на них завдань.
3.15. Органiзацiйний комiтет складає та подає Виборчiй комісії
Унiверситету та дiльничним виборчим комiсiям список осiб, якi мають право
брати участь у виборах (далi - Список виборцiв), не пiзнiше нiж за 7
календарних днiв до дати проведення виборiв, але не ранiше дати отримання
офіційного листа Міністерства освіти i науки України iз переліком кандидатiв.
3.16. Список осіб, які мають право брати участь у виборах, підлягає
оприлюдненню на офіційному веб-сайті Університету.
3.17. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання
письмової заяви до Органiзацiйного комiтету не пізніше нiж за 24 години до
початку виборів. 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.
3.18. Бюлетенi для голосування виготовляються Виборчою комiсiєю (та
дiльничними виборчими комiсiями вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Унiверситету) не ранiше нiж за 20 i не пiзнiше нiж за 12 годин до початку
виборiв у кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi осiб, якi мають право брати участь
у виборах (далi - Виборцi) та включенi до списку виборцiв (у тому числi - у
кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi осiб, включених до списку Виборцiв на
виборчiй дiльницi), посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови та
секретаря Виборчої комiсiї (голови та секретаря дiльничної виборчої комiсiї
вiдокремленого структурного пiдроздiлу Унiверситету), що виготовляє
бюлетенi, та скрiплюються печаткою Унiверситету (вiдокремленого
структурного пiдроздiлу).
Кандидати та спостерiгачi мають право бути присутнiми пiд час
виготовлення бюлетенiв для голосування.
3.19. Бюлетень для голосування виготовляється вiдповiдно до форми,
затвердженої наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 14.01.2019 р.
№32 «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої
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комiсiї з виборiв керiвника закладу вищої освiти».
Бюлетенi для голосування зберiгаються у примiщеннi Виборчої комiсiї
(дiльничної виборчої кoмiciї вiдокремленого структурного пiдроздiлу
Унiверситету) у закритому сейфi (металевiй шафi), який опечатується стрiчкою
з проставлянням на нiй пiдписiв голови Виборчої комiсiї, а також його
заступника або секретаря (голови дiльничної виборчої кoмiciї вiдокремленого
структурного пiдроздiлу Унiверситету, також його заступника або секретаря
дiльничної виборчої комісії вiдокремленого структурного пiдроздiлу
Унiверситету). Персональна вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi
бюлетенiв кiлькостi виборцiв та збереження бюлетенiв покладається на голову
Виборчої кoмiciї (голову дiльничної виборчої комiсiї).
3.20. Скриньки для голосування повиннi бути прозорi, опломбованi та
опечатанi печаткою Унiверситету або його вiдокремленого структурного
пiдроздiлу.
3.21. Пiд час виборчої кампанiї в Унiверситетi можуть працювати
спостерiгачi та громадськi спостерiгачi, порядок органiзацiї роботи яких
визначається спецiальним Положенням про порядок органiзацiї роботи
спостерiгачiв на виборах ректора Подільського державного аграрно-технічного
університету, яке подається Органiзацiйним комiтетом, затверджується вченою
радою Унiверситету за погодженням з профспiлковою органiзацiєю ПДАТУ, i
вводиться в дiю наказом ректора Унiверситету.
4.
ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА ПIДРАХУНОК ГОЛОСIВ
4.1. День проведення виборів ректора Університету визначається наказом
Мiнiстерства освiти i науки України про оголошення конкурсу.
4.2. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке
здiйснюється з 9 до 15 години за місцезнаходження Унiверситету
(вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область) та
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв:
- Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету
(Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 95);
- Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Хмельницька область, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 34);
- Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, 25);
- Хотинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Чернівецька область, м. Хотин, вул. Незалежності, 54Б,);
- Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Чернівецька область, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3);
- Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
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університету (Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина,
72);
- Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Тернопільської область, Бучацький району, с. Трибухівці, вул.
В.Винниченка, 4).
Примiщення для голосування в Унiверситетi та його вiдокремлених
структурних пiдроздiлах визначаються спеціальним протокольним рiшенням
Органiзацiйного комiтету.
Iнформацiя про дату, час i мiсце проведення виборiв оприлюднюється
Виборчою комiсiєю та дiльничними виборчими комiсiями вiдокремлених
пiдроздiлiв Унiверситету не пiзнiше нiж за сiм календарних днiв до дати
проведення виборiв з використанням iнформацiйних ресурсiв Унiверситету
(дошки оголошень, офiцiйного веб-сайту тощо).
4.3. Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв в Унiверситетi та його
вiдокремлених структурних пiдроздiлах має право бути присутнiм представник
Мiнiстерства освiти i науки України.
Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв мають право бути присутнiми
не бiльше двох спостерiгачiв вiд кожного кандидата, а також не бiльше трьох
громадських спостерiгачiв, акредитованих Органiзацiйним комiтетом, у тому
числi на виборчих дiльницях у вiдокремлених структурних пiдроздiлах - не
бiльше двох спостерiгачiв вiд кожного кандидата i трьох громадських
спостерiгачiв на кожнiй виборчiй дiльницi.
Порядок
акредитацiї
громадських
спостерiгачiв
визначається
Положенням про порядок органiзацiї роботи спостерiгачiв на виборах ректора
Подільського державного аграрно-технічного університету.
4.4. Примiщення для голосування повинне бути обладнане достатньою
кiлькiстю кабiн для таємного голосування. Розмiщення обладнання у
примiщеннi для голосування здiйснюється у такий спосiб, щоб мiсця видачi
бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд iз кабiн для таємного голосування,
виборчi скриньки перебували у полi зору членiв дiльничних виборчих комiсiй
та осiб, якi мають право бути присутнiми у примiщеннi для голосування. У
кабiнах для таємного голосування забезпечуються наявнiсть належного
освiтлення та засобiв для заповнення бюлетеня для голосування.
4.5. Органiзацiя проведення голосування, пiдтримання належного
порядку у примiщеннi для голосування та забезпечення таємностi голосування
покладаються на Виборчу комiсiю та дiльничнi виборчi кoмiciї.
Голова дiльничної виборчої кoмiciї перед початком голосування:
- надає для огляду членам дiльничної виборчої кoмiciї, присутнiм
кандидатам, а також спостерiгачам yci наявнi на виборчiй дiльницi виборчi
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скриньки;
- передає необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам
дiльничної виборчої комiсiї, якi видають бюлетенi виборцям;
- передає членам дiльничної виборчої комiсiї, якi видають бюлетенi для
голосування, список виборцiв.
Члени дiльничних виборчих комiсiй, якi видають бюлетенi, забезпечують
їх збереження i дотримання порядку використання.
4.5. Член дiльничної виборчої комiсiї здiйснює видачу бюлетеня для
голосування за умови пред'явлення виборцем документа, що посвiдчує особу
(згiдно зi статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний демографiчний
реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують
особу чи її спецiальний статус»). Особа, яка отримує бюлетень для
голосування, ставить у списку виборцiв навпроти свого прiзвища пiдпис.
4.6. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабiнi
для таємного голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв забороняється
присутнiсть у кабiнi для таємного голосування iнших осiб, здiйснення фото- та
вiдеофiксацiї у будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок фiзичних вад не може
самостiйно заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови
дiльничної виборчої комiсiї скористатися допомогою iншої особи, крiм членiв
дiльничної виборчої кoмiciї, кандидатiв, а також спостерiгачiв, про що робиться
запис у протоколi засiдання дiльничної виборчої кoмiciї.
У бюлетенi для голосування виборець у квадратi навпроти прiзвища
кандидата, за якого голосує, проставляє позначку «+» або iншу, що засвiдчує
його волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або
не підтримувати жодного.
Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку.
Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця
оприлюднити своє волевиявлення.
4.7. Пiсля завершення голосування приміщення для голосування
зачиняється i в ньому мають право перебувати тiльки члени Виборчої кoмiciї,
дільничної виборчої кoмiciї, представники Мiнiстерства освiти i науки України,
кандидати і спостерігачі.
4.8. Підрахунок голосів членами дільничної виборчої комісії
починається одразу після закінчення голосування та проводиться відкрито у
тому ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування, без перерви i закiнчується
пiсля складення та підписання протоколу про результати голосування.
4.9. Скриньки для голосування пiсля перевiрки цiлiсностi пломб та
печаток вiдкриваються членами дiльничної виборчої кoмiciї почергово. Пiд час
вiдкриття скриньки i її вмiст викладається на стiл, за яким розмiщуються члени
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дільничної виборчої комісії.
4.10. Члени дiльничної виборчої кoмiciї 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 робляться таблички з написом «Не пiдтримую жодного» та
«Недiйснi». Пiд час розкладання бюлетенiв визначений дiльничною виборчою
комiсiєю член комiсiї показує кожний бюлетень усiм членам кoмiciї та особам,
якi присутнi пiд час пiдрахунку голосiв, та оголошує прiзвище кандидата, за
якого подано голос. У разi виникнення сумнiвiв щодо змiсту бюлетеня
дiльнична виборча комiсiя приймає рiшення шляхом прямого вiдкритого
голосування. При цьому кожен член дiльничної виборчої комiсiї має право
оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими
бюлетенями припиняється.
4.11. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним, якщо:
- позначка у бюлетенi проставлена бiльш як за одного кандидата;
- не проставлена жодна позначка;
- зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.
У разi коли члени дiльничної виборчої кoмiciї не можуть дiйти згоди
щодо вiднесення бюлетеня до недiйсних, зазначене питання вирiшується
шляхом прямого вiдкритого голосування. Такий бюлетень повинен бути
продемонстрований членам дiльничної виборчої кoмiciї та особам, присутнiм
пiд час пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член дiльничної виборчої кoмiciї
має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок
iнших бюлетенiв припиняється.
4.12. Пiсля розкладення бюлетенiв окремо за кожного кандидата, а також
окремо недiйсних бюлетенiв визначений дiльничною виборчою комiсiєю член
комiсiї вголос пiдраховує кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв,
а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимогу члена дiльничної виборчої
кoмiciї, 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 дiльничної виборчої комiсiї
має право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати
пiдрахунку голосiв оголошуються головою дiльничної виборчої кoмiciї i
підлягають включенню секретарем до протоколу про результати голосування.
4.13. Дiльнична виборча комiсiя пiд час пiдрахунку голосiв перевiряє
вiдповiднiсть кiлькостi осiб, якi взяли участь у голосуваннi, кiлькостi
бюлетенiв, поданих за кожного кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв,
визнаних недiйсними.
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4.14. Дiльнична виборча комiсiя за результатами пiдрахунку голосiв
складає протокол про результати голосування на данiй дiльницi за формою,
затвердженою наказом Мiнiстерства освiти i науки України №32 вiд 14.01.2019
р. «Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої кoмiciї
з виборiв керiвника закладу вищої освiти».
Протокол про результати голосування складається дiльничною виборчою
комiсiєю у трьох iдентичних оригiнальних примiрниках. Koпiї протоколу
надаються кожному членовi дiльничної виборчої комiсiї, кандидатам та
спостерігачам.
Кожен примiрник протоколу пiдписується головою, заступником голови,
секретарем та присутнiми членами дiльничної виборчої кoмiciї. У разi незгоди з
результатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член дiльничної
виборчої комiсiї має право письмово викласти свою окрему думку, яка
обов'язково додається до протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не
допускається.
4.15. Дiльничнi виборчi кoмiciї передають два iдентичнi оригiнальнi
примiрники протоколів Виборчiй комiсiї одразу пiсля їх складення.
Допускається передача протоколів про результати голосування на виборчiй
дiльницi відокремленого структурного пiдроздiлу Унiверситету Виборчiй
комiсiї за допомогою засобiв зв'язку з наступною передачею оригiналiв
бюлетенiв та двох iдентичних оригiнальних примiрникiв протоколiв протягом
доби з моменту його складення. Виборча комiсiя пiсля прийняття i розгляду
протоколiв дiльничних виборчих комiсiй складає пiдсумковий протокол про
результати голосування (у двох iдентичних оригiнальних примiрниках) i
передає його Органiзацiйному комiтетовi.
Разом з протоколами Органiзацiйному комiтетовi передаються yci заяви
та скарги, а також рiшення, прийнятi за результатами їх розгляду.
4.16. Пiдсумковий протокол про результати голосування складається
Виборчою комiсiєю у двох iдентичних оригiнальних примiрниках. Копiї
пiдсумкового протоколу надаються кожному членовi Виборчої комiсiї,
кандидатам та спостерігачам.
Кожен примiрник пiдсумкового протоколу пiдписується головою,
заступником голови, секретарем та присутнiми членами Виборчої комiсiї. У
разi незгоди з результатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi,
член Виборчої комiсiї має право письмово викласти свою окрему думку, яка
обов'язково додається до пiдсумкового протоколу. Вiдмова вiд пiдписання
пiдсумкового протоколу не допускається.
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Перший примiрник пiдсумкового протоколу про результати голосування
передається Органiзацiйному комiтету з наступною їх передачею Мiнiстерству
освiти i науки України, другий - залишається в Унiверситетi.
4.17. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягає фiксуванню за
допомогою вiдеозасобiв. При цьому таке фiксування не допускається у кабiнках
для голосування з метою запобiгання порушення таємницi голосування.
4.18. Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля
складення підсумкового протоколу про результати голосування шляхом
розмiщення у друкованому виглядi вiдповiдної iнформацiї на iнформацiйних
стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у
примiщеннях Унiверситету (вiдокремлених структурних пiдроздiлiв), а також
на їх офiцiйних веб-сайтах.
4.19. 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. До
бюлетенiв для голосування включаються двоє кандидатiв на посаду ректора
Унiверситету, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв у першому турi виборiв.
У разi, коли за результатами першого туру виборiв на другому мicцi (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.
4.20. Другий тур виборiв проводиться з 09 до 15 години за процедурою,
визначеною цим Положенням. Органiзацiйний комiтет, Виборча комiсiя,
дільничні виборчi комісії працюють у тому самому складі, мають ті самі
функції та завдання.
У другому турi переможцем виборiв вважається той кандидат, який
одержав на виборах бiльше 50 вiдсоткiв голосiв виборців, якi взяли участь у
голосуванні.
4.21. 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.
Таке рiшення ухвалюється на засiданнi Виборчої комiсiї, протоколюється
i оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету.
4.22. У разi прийняття Виборчою комiсiєю рiшення про визнання виборiв
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такими, що не вiдбулися, Мiнiстерство освiти i науки України протягом двох
тижнiв з дня прийняття зазначеного рiшення оголошує про проведення нового
конкурсу на замiщення вакантної посади ректора Унiверситету.
4.23. Уся документацiя, пов'язана з проведенням виборiв ректора
Унiверситету, передається Виборчою комiсiєю до Органiзацiйного комiтету з
проведення виборiв ректора Унiверситету iз подальшою передачею такої
документацiї вiдповiдальнiй особi, яка визначається наказом ректора
Унiверситету, - для зберiгання упродовж 5 рокiв.
4.24. Жоден орган або посадова особа (крім членів Організаційного
комітету або Виборчої комісії чи дільничних виборчих комісій) в Унiверситетi
та його вiдокремлених структурних пiдроздiлах не можуть дiяти вiд iменi
Органiзацiйного комiтету, Виборчої комiсiї, дiльничної виборчої комiсiї,
дублювати чи виконувати їх функцiї.
4.25. Будь-яким особам, незалежно вiд їx статусу і повноважень,
забороняється втручання в дiяльнiсть Органiзацiйного комiтету, Виборчої
комісії, дільничної виборчої комісії та їх членів.
5. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ПОСАДУ РЕКТОРА ПОДІЛЬСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА
УКЛАДАННЯ З НИМ КОНТРАКТУ
5.1. З кандидатом, який набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають
право брати участь у голосуванні на виборах ректора Подільського державного
аграрно-технічного університету, Міністерство освіти і науки України не
пізніше одного місяця з дня його обрання укладає контракт строком на п’ять
років і видає наказ про призначення на посаду ректора Подільського
державного аграрно-технічного університету.
Контракт з ректором Подільського державного аграрно-технічного
університету розробляється з урахуванням Типової форми контракту з
керівником державного закладу вищої освіти, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726.
Голова Органiзацiйного комiтету
з проведення виборiв ректора
Подільського державного аграрно-технічного університету
ПОГОДЖЕНО
на засiданнi первинної профспiлкової
організації співробітників та
студентів Подільського державного
аграрно-технічного університету
29 серпня 2019 р. (протокол № 7)
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