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1. Загальні положення

1.1 Організаційний комітет з проведення виборів ректора
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка (далі -  організаційний комітет, вибори) створюється відповідно до 
Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника вищого навчального закладу (далі -  Методичні рекомендації), 
які затверджені Кабінетом Міністрів України.

1.2 Положення укладено з метою встановлення порядку створення 
організаційного комітету, визначення мети його діяльності, завдань, 
повноважень,відповідальності тощо.

1.3 Положення затверджується Вченою радою університету за 
погодженням з виборними органами первинних профспілкових організацій та 
виконавчим органом студентського самоврядування університету.

1.4 Положення розміщується в електронному реєстрі основної діючої 
нормативної бази системи управління якістю діяльності ТИПУ, який є складовою 
розділу загальної інформації офіційного сайту університету.

2. Порядок створення організаційного комітету, 
вимоги до формування його складу та організації його роботи

2.1 Ректор протягом семи календарних днів з дати публікації 
оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в 
якому, зокрема, визначається персональний склад організаційного комітету.

2.2 До складу організаційного комітету включаються наукові, науково- 
педагогічні, педагогічні, інші працівники та студенти університету. Наказом 
ректора передбачається забезпечення представництва в організаційному комітеті 
ректорату, штатних працівників та студентів від кожного інституту, факультету 
базового ЗВО та від кожного відокремленого структурного підрозділу. До складу 
організаційного комітету також входять представники певних інших 
структурних підрозділів, а також органів студентського самоврядування та 
первинних профспілкових організацій співробітників та студентів.

2.3 Кандидат на посаду ректора (далі -  кандидат) не може бути членом 
організаційного комітету. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом 
організаційного комітету і виборчої комісії.

2.4 Організаційний комітет 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 
повноважень можуть звільнятися від основної роботи в університеті зі 
збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного 
договору.

2.6 У своїй діяльності організаційний комітет керується чинним 
законодавством України, Статутом університету, Методичними 
рекомендаціями, цим Положенням, яке укладено з урахуванням 
вищезазначеного.

2.7 Ректор зобов’язаний забезпечити створення належних умов для



з

роботиорганізаційного комітету, надавати інформацію та документи, необхідні 
для виконання покладених на нього завдань, а також надати організаційному 
комітетові окреме придатне для роботи приміщення, забезпечити наявність у 
ньому необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.

3. Загальні питання щодо проведення виборів

3.1 Організаційний комітет забезпечує підготовчий процес та 
організаційнезабезпечення проведення виборів (крім реалізації компетенцій та 
функцій, які визначені для виборчої комісії).

3.2 Організаційний комітет забезпечує реалізацію прав кандидатів на 
посаду ректора на оприлюднення виборчих програм та їх обговорення без будь- 
яких обмежень на зустрічах та зборах трудового колективу університету та/або 
його структурних підрозділів. Виборчі програми кандидатів розміщуються на 
офіційному веб-сайті університету не пізніше ніж за десять календарних днів до 
дати проведення виборів.

3.3 У разі коли у виборах беруть участь більш як 2 тис. осіб, а також за 
наявності у структурі університету відокремлених структурних підрозділів, 
організаційним комітетом можуть утворюватися виборчі дільниці та дільничні 
виборчі комісії, склад яких затверджується наказом ректора.

Рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій 
підлягає оприлюдненню в одноденний строк організаційним комітетом з 
використанням інформаційних ресурсів університету (дошки оголошень, 
офіційного веб-сайту тощо).

3.4 Організаційний комітет визначає термін, графік та місце 
проведення процедур щодо виборів представників із числа інших працівників та 
студентів, форми бюлетенів для таємного голосування та відповідних 
протоколів.

3.5 Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список 
осіб,які мають право брати участь у виборах (далі — список виборців), не пізніше 
ніж засім календарних днів до дати проведення виборів. Список виборців може 
корегуватися до дня проведення виборів у зв’язку з прийомом на роботу або 
звільненням осіб, які мають право брати участь у виборах.

Брати участь у виборах ректора мають право:
- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатнийпрацівник 

університету;
- виборні представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;
- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів.
Критерієм віднесення штатного працівника ТИПУ до певної категорії є 

посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник в університеті.
Штатний працівник, який на момент проведення виборів перебуває у 

відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий 
штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених законом) 
перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах.



Студенти денної форми навчання, які на момент проведення виборів є 
одночасно штатними працівниками університету, беруть участь у виборах за 
квотою представництва студентів університету.

При цьому загальна кількість (повний склад) наукових, науково- 
педагогічних і педагогічних працівників університету повинна становити не 
менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників 
університету -  до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа 
студентів — не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Кількість виборних представників із числа інших працівників університету 
та студентів, із забезпеченням принципу пропорційного представництва 
структурних підрозділів, визначається Вченою радою університету, рішення якої 
можуть бути змінені Конференцією трудового колективу університету з 
дотриманням вимог Статуту університету. Квоти щодо виборних представників 
з числа студентів погоджуються із виконавчим органом студентського 
самоврядування та профспілковим комітетом студентів університету.

Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками університету, визначається положенням, яке затверджується 
Вченою радою університету.

Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів 
університету та його структурних підрозділів визначається положенням про 
студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до Закону України 
«Провищу освіту».

3.6 Кандидат на посаду ректора має право зняти свою кандидатуру 
шляхом подання письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 
24 години до початку виборів. Така інформація невідкладно доводиться 
організаційним комітетом до відома виборчої комісії (головною виборчою 
комісією — до відома дільничних виборчих комісій) для внесення відповідних 
зміндо бюлетенів для голосування.

3.7 Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути 
присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не 
більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих організаційним 
комітетом, а в разі утворення виборчих дільниць -  не більше двох спостерігачів 
від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій 
дільниці.

Порядок акредитації громадських спостерігачів та організації їх роботи 
визначається організаційним комітетом.

3.8 Перший примірник протоколу про результати голосування виборча 
комісія передає організаційному комітетові з наступною його передачею до 
Міністерства освіти і науки України, другий -  залишається в університеті. Разом 
зпротоколом організаційному комітетові передаються усі заяви та скарги, подані 
кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх 
розгляду.

Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою



відеозасобів, що забезпечується організаційним комітетом. При цьому таке 
фіксування не може порушувати таємницю голосування.

3.9 Результати виборів оприлюднюються організаційним комітетом 
протягом 24 годин після складення протоколу про результати голосування 
шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на 
інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих 
у приміщеннях, а також на офіційному веб-сайті університету та веб-сайті 
засновника.

3.10 Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не 
набравбільше 50 відсотків голосів, організаційний комітет приймає рішення про 
проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів 
після проведення першого туру. У разі коли дата другого туру виборів припадає 
на святковий (неробочий) день, вибори проводяться у наступний після 
святкового (неробочого) дня робочий день.

3.11 Документація, пов’язана з проведенням виборів, передається по 
акту вархів університету і зберігається протягом п’яти років.

4. Прикінцеві положення

4.1 Положення набуває чинності з наступного дня після введення його 
в дію наказом ректора, якщо інше не передбачене тим же наказом.

4.2 Зміни та доповнення до Положення, затвердження його нової версії 
або його скасування здійснюється в порядку, який визначено п. 1.3 Положення.
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