
ПОГОДЖЕНО
Голова первинної профспілкової 
організації Одеської державної 
академіДбудівництва та архітектури 

0 Щ І Неутов 
«____» ______ 2020 р.

пол
про організаційний комітет  
Одеської державної академії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Одеської державної 
академії будівництва та архітектури

$ 2020р 
. Ковров

і в ректора 
рхітектури

1. Загальні положення

1.1. Організаційний комітет з проведення виборів ректора Одеської 
державної академії будівництва і архітектури (далі -  Академія) утворюс і ься 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника заклад) 
вищої освіти (зі змінами, внесененими згідно з Постановами КМ №633 від 
19.08.2015; № 212 від 21.03.2016; №1005 від 28.11.2018; № 360 від 13.05.2020). 
Положення про порядок проведення виборів ректора Одеської державної академії 
будівництва і архітектури.

1.2. Організаційний комітет формується із штатних наукових, науково- 
педагогічних, педагогічних працівників, студентів Академії, представників 
профспілкових організацій. Склад членів організаційного комітету 
затверджується наказом по Академії.

1.3. Організаційний комітет на першому засіданні обирає із свого склад) 
голову, заступника голови та секретаря.

1.4. Кандидат на посаду ректора Академії не може бути членом 
організаційного комітету. Одна і та сама особа не може бути одночасно членом 
організаційного комітету і виборчої комісії.

1.5. 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 Академії, в якому 
проводяться вибори, із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов 
колективного договору.

1.6. Організаційний комітет з проведення виборів ректора Академії набуває 
свої повноваження з моменту видання наказу по Академії про організацію виборів 
ректора. Повноваження членів організаційного комітету Академії припиняються 
після завершення процедури проведення виборів ректора Академії та призначення 
його на посаду у порядку, передбаченому Законом України «І Іро вищу освіту».

1.7. Засідання організаційного комітету проводяться в залі засідань Академії 
(а .142), а робоча документація зберігається в обладнаних приміщеннях (а. 150 і 
а. 1586).

2. Організація роботи організаційного комітету

2.1. Основною формою роботи організаційного комітету є засідання, які
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проводяться за потреби. Рішення про проведення засідання приймає голова 
організаційного комітету.

2.2. Члени організаційного комітету зобов'язані брати участь у його 
засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх повноважень 
іншим особам не допускається.

2.3. Засідання проводить голова організаційного комітету або за його 
дорученням заступник голови.

2.4. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів від 
кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова 
та секретар організаційного комітету.

2.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного комітету, 
підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює 
секретар організаційного комітету.

3. Завдання та функції організаційного комітету

3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та 
проведення виборів ректора Академії, забезпечення їх демократичності, 
прозорості і відкритості, гласності, вільного волевиявлення та добровільної участі 
у виборах.

3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів ректора Академії :
3.2.1. Розробляє Положення про організаційний комітет з проведення 

виборів ректора Одеської державної академії будівництва і архітектури і подає 
його на розгляд та затвердження Вченої ради академії.

3.2.2. Визначає співвідношення наукових, науково-педагогічних та 
педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших 
штатних працівників, виборних представників з числа студентів Академії згідно з 
абзацом п ’ятим частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

3.2.3. Визначає і доводить квоти представництва штатних працівників (що 
не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) та студентів 
Академії для організації прямих таємних виборів для обрання представників для 
участі у виборах ректора Академії.

3.2.4. Розробляє Положення про порядок обрання представників з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора академії та ІІоложення 
про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати 
участь у виборах ректора і подає їх на розгляд та затвердження Вченою радою 
Академії.

3.2.5. Розробляє Положення про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора та Положення про взаємодію виборчої комісії із спостерігачами при 
проведенні виборів ректора і подає їх на розгляд та затвердження Вченою радою 
Академії.

3.2.6. Забезпечує разом з керівниками відповідних структурних підрозділів 
Академії проведення виборів осіб, які мають право брати участь у виборах 
ректора Академії, із категорій працівників, які не належать до наукових, науково- 
педагогічних, педагогічних працівників і студентів та своєчасно передає виборчій 
комісії списки осіб, для участі у виборах ректора Академії, відповідно до
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встановленої квоти.
3.2.7. Формує та передає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних 

днів до дати проведення виборів ректора Академії списки осіб, які мають право 
брати участь у виборах.

3.2.8. Оприлюднює на інформаційних стендах, веб-сайті Академії та його 
структурних підрозділів виборчі програми кандидатів на посаду ректора Академії 
не пізніше, ніж за десять календарних днів до дати проведення виборів.

3.2.10. Оперативно оприлюднює інформацію про хід підготовки виборів 
(веб-сайт, дошка оголошень, інформаційний стенд).

3.2.11. Негайно доводить до відома виборчої комісії інформацію про 
надходження письмових заяв від кандидатів на посаду ректора Академії щодо 
зняття своєї кандидатури з виборів.

3.2.12. Акредитує спостерігачів від кандидатів, за поданням кандидатів та 
спостерігачів від громадських організацій у термін, не пізніше, ніж за гри дні на 
підставі відповідних письмових заяв.

3.2.13. Визначає порядок організації роботи спостерігачів та представників 
засобів масової інформації.

3.2.14. Забезпечує виборчу комісію відео спостереженням, прозорими 
урнами для голосування, сейфом (металевою шафою), обладнує кабінки га місця 
роботи членів виборчої комісії.

3.2.15. Попереджає кандидатів на посаду ректора Академії щодо 
припинення агітації за одну добу до дня виборів.

3.3. На етапі проведення виборів ректора Академії організаційний комітет:
3.3.1. Отримує від головної виборчої комісії два оригінальні примірники 

підсумкового протоколу про результати голосування. Перший примірник передає 
Міністерству освіти і науки України. Другий зберігається в Академії протягом 
п ’яти років.

3.3.2. Отримує від головної виборчої комісії усі заяви та скарги, подані 
кандидатами на посаду ректора Академії, спостерігачами, а також рішення, 
прийняті за результатами їх розгляду.

3.3.3. Оприлюднює результати виборів на веб-сайті Академії протягом 24 
годин після складання підсумкового протоколу про результати голосування.

3.3.4. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не 
набрав більше 50 відсотків голосів виборців, 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. До бюлетенів для 
голосування включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільш) 
кількість голосів. У разі коли за результатами першого туру виборів на другому 
місці (за кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з 
однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжгурове голосування для 
відбору кандидата, який братиме участь у другому турі виборів. Порядок 
проведення міжтурового голосування визначається організаційним комітетом.

У другому турі переможцем виборів вважається кандидат, який одержав на 
виборах більше 50 відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
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3.3.5. Вибори вважаються такими, що не відбулися, у разі, коли: участь у 
виборах взяли менш як 50 відсотків виборців; у першому турі виборів брав участь 
один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців, які мають 
право брати участь у виборах.

3.3.6. Передає в установленому порядку до архіву Академії всю 
документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора Академії, яка 
зберігається протягом п ’яти років.

4. Вибори в умовах карантину

Вибори в умовах карантину проводяться з дотриманням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №  641 «Про встановлення 
карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 
значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» та постанови Головного державного санітарного 
лікаря України від 22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів 
у закладах освіти на період карантину у зв ’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (СОУГО-19)», а саме:

-  дотримання встановлених обмежень залежно від епідемічної ситуації в 
регіоні та встановленому рівню епідемічної небезпеки поширення СОУІІ) 
19 (“зелений” , “жовтий” , “помаранчевий” або “червоний” );

-  проведення інструктажу для учасників виборів щодо запобігання 
поширенню коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил 
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

-  розробка маршруту руху учасників виборів (залучаються всі можливі входи 
в приміщення) та графіку, за яким відбувається допуск учасників виборів до 
приміщень. Графік допуску повинен бути сформований таким чином, щоб 
запобігати утворенню скупчення учасників виборів;

-  допуск всіх учасників до заходів з проведення виборів здійснюється за 
умови використання засобів індивідуального захисту (респіратора, 
захисного щитка або маски, в тому числі виготовленої самостійно) після 
проведення термометрії безконтактним термометром;

-  недопущення до виборів учасників яких визначено такими, які потребують 
самоізоляції відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я.

Голова організаційного комітету ІО. Крутій


