Погоджено
Голова профкому
співробітників
Мотулько Б.В.

Погоджено
Голова профкому
студентів
Щедров І.М.

____________

___________

«_____ » ______2015 р.

«_____ » ______2015 р.

Затверджено
Вченою радою ОНПУ
протокол № _____
від 28 квітня 2015 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу Організаційного комітету з проведення виборів
ректора Одеського національного політехнічного університету (ОНПУ)
1. Персональний склад організаційного комітету з проведення виборів ректора ОНПУ
визначається наказом діючого ректора, який видається протягом 7 календарних днів з дати
публікації оголошення про проведення конкурсу у газеті «Освіта України».
2. Організаційний комітет діє відповідно до статуту ОНПУ та цього положення, які
затверджуються вченою радою ОНПУ за погодженням з профкомами співробітників та
студентів ОНПУ.
3. До складу організаційного комітету включаються наукові, науково–педагогічні,
педагогічні, інші працівники та студенти ОНПУ.
Кандидат на посаду ректора ОНПУ не може бути членом організаційного комітету.
Членами організаційного комітету не можуть бути члени виборчих комісій.
Організаційний комітет на першому засіданні обирає зі свого складу голову,
заступника голови та секретаря.
4. Діючий ректор ОНПУ зобов’язаний забезпечити належні умови для роботи
організаційного комітету, надавати інформацію та документи, необхідні для виконання
організаційним комітетом покладених на нього завдань, а також надати організаційному
комітету окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких
приміщеннях засобів зв’язку, оргтехніки, інших умов для виконання організаційним
комітетом покладених на нього завдань.
5. Організаційний комітет оприлюднює в одноденний термін рішення про утворення
виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій відповідно до наказу діючого ректора
ОНПУ з використанням інформаційних ресурсів університету.
6. Організаційний комітет складає та подає виборчій комісії список осіб, які мають
право брати участь у виборах (далі – список виборців), не пізніше, ніж за сім календарних
днів до дати проведення виборів.
7. Організаційний комітет має право прийняти письмову заяву від кандидата на
посаду ректора ОНПУ щодо зняття його кандидатури не пізніше ніж за 24 години до початку
виборів. Така інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома
виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування.
8. Організаційний комітет визначає порядок роботи спостерігачів.
Організаційний комітет визначає порядок акредитації громадських спостерігачів..
Особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої повноваження на
громадських засадах і на час виконання зазначених повноважень звільняються від основної
роботи з ОНПУ із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного
договору.
9. Після проведення голосування і завершення підрахунку голосів організаційний
комітет отримує від голови виборчої комісії два примірника підсумкового протоколу про
результати голосування, підписані головою, заступником голови, секретарем та присутніми
членами виборчої комісії, а також протоколи дільничних виборчих комісій.

Перший примірник підсумкового протоколу організаційний комітет передає до МОН
України.
Разом з підсумковим протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та
скарги, подані кандидатами на посаду ректора ОНПУ, спостерігачами, а також рішення,
прийняті за результатами їх розгляду.
10. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складання
протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді
відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях,
розташованих у приміщеннях університету, а також на офіційному веб-сайті МОН України
та веб-сайті ОНПУ..
11. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50
відсотків голосів осіб, яки мають право брати участь у виборах, організаційний комітет
приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через 7
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 до голосування другого туру включаються два кандидати, які набрали
найбільшу кількість голосів у першому турі виборів.

