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1. Загальні положення
1.1. Положення про обрання представників з числа штатних працівників,

які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у
виборах  ректора  комунального  закладу  Сумський  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту) визначає механізм та
умови обрання представників з числа штатних працівників, які не є науково-
педагогічними  та  педагогічними  працівниками  Інституту  для  участі  у
виборах ректора Інституту (далі – Представники). 

1.2.  Дане  Положення  розроблено  відповідно  до  Закону  України  «Про
вищу  освіту»  (наказ  від  01.07.2014  №  1556-VII),  постанови  Кабінету
Міністрів  України  «Методичні  рекомендації  щодо  особливостей  виборчої
системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» від 05
грудня  2014  р.  № 726,  Статуту  комунального  закладу  Сумський  обласний
інститут  післядипломної  педагогічної  освіти,  затвердженого  рішенням
Сумської  обласної  ради  шостого  скликання  від  14.01.2016.  та  даного
Положення. 

1.3. Положення затверджується вченою радою Інституту за погодженням
із профспілковим комітетом Інституту та розміщується на його офіційному
сайті. 

2. Порядок обрання представників з числа штатних працівників, 
які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

2.1. Протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про
проведення конкурсу ректор видає  наказ  про проведення виборів,  в  якому
визначається  кінцевий  строк  обрання  представників  з  числа  штатних
працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками
Інституту для участі у виборах ректора Інституту. 

2.2.  Брати  участь  у  виборах  представників  мають  право  штатні
працівники  структурних  підрозділів  Інституту,  які  не  входять  до  складу
науково-педагогічних  та  педагогічних  працівників.  Списки   штатних
працівників  Інституту,  які  не  є  науково-педагогічними  та  педагогічними
працівниками  формується  відділом  кадрів  Інституту  та  подається  до
організаційного комітету.

2.3.  Критерієм  віднесення  штатного  працівника  Інституту  до  певної
категорії є основна посада, яку займає такий працівник в Інституту. 

2.4. Штатний працівник Інституту, який на момент проведення виборів
представників  перебуває  у  відпустці,  має  право  брати  участь  у  виборах
представників та бути обраним для участі у виборах ректора Інституту. 

2.5. Виборним представником може бути будь-який штатний працівник
структурного підрозділу. 

2.6.  Визначення  квоти  виборних  представників  з  числа  штатних
працівників  Інституту,  які  не  є  науково-педагогічними  та  педагогічними
працівниками  проводиться  із  розрахунку  до  10  відсотків  від  загальної
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Інституту. 



2.7.  Організаційний  комітет  формує  списки  штатних  працівників
Інституту,  які  не  є  науково-педагогічними  та  педагогічними  працівниками
працівників,  що  мають  право  обирати  представників  для  виборів  ректора
Інституту.  Список  підписує  голова  організаційного  комітету  і  засвідчений
печаткою відділу кадрів. 

2.8. Вибори представників проводяться шляхом таємного голосування на
зборах  штатних  працівників,  які  не  є  науково-педагогічними  та
педагогічними працівниками. 

2.9.  Організаційний  комітет  забезпечує  здійснення  заходів  щодо
організації  та  проведення  виборів  представників  з  числа  штатних
працівників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками,
а саме: 

– виготовлення  бюлетенів,  затвердження  форми  протоколу  лічильної
комісії; 

– забезпечення скриньками; 
– встановлення  термінів  та  місця  проведення  процедур  щодо  виборів

представників з числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними
та  педагогічними  працівниками для  таємного  голосування  та  відповідних
протоколів;

– формування  списку  штатних  працівників,  які  не  є  науково-
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора
Інституту.

3. Проведення процедури голосування щодо обрання 
представників з числа штатних працівників, 

які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками
3.1.  Вибори  представників  проводяться  не  пізніше  ніж  за  10  днів  до

виборів  ректора  Інституту  за  графіком,  затвердженим  організаційним
комітетом. 

3.2.  Збори  штатних  працівників  Інституту,  які  не  є  науково-
педагогічними  та  педагогічними  працівниками  працівників,  вважаються
такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50 відсотків від
загальної їх кількості. 

3.3.  На  зборах  штатних  працівників  Інституту,  які  не  є  науково-
педагогічними  та  педагогічними  працівниками  працівників,  має  бути
присутній  член  організаційного  комітету з  проведення  виборів  ректора
Інституту, який призначається головою організаційного комітету. 

3.4. Члени лічильної комісії на основі списку осіб, які мають право брати
участь у голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному працівникові при
пред’явленні документа, що посвідчує особу. 

3.5. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в
голосуванні, особисто. 



3.6.  У бюлетені  для  голосування  особа,  яка  голосує,  робить  позначку
(«+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, після чого опускає заповнений
бюлетень у скриньку. 

3.7.  Підрахунок  голосів  починається  одразу  після  закінчення
голосування і проводиться без перерви. 

3.8.  Лічильна  комісія  підраховує  загальну  кількість  виданих  для
голосування бюлетенів  та  кількість  бюлетенів,  виявлених у  скриньках для
голосування. Підводить підсумки голосування і оформлює протокол. 

3.9. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких
випадках:

– якщо в бюлетені зроблено позначку більше ніж встановлену квоту; 
– якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 
3.10.  У  спірних  випадках  щодо  віднесення  бюлетеня  до  складу

недійсних,  питання  вирішується  шляхом  голосування  членів  лічильної
комісії. 

3.11. Обраним вважаються претенденти, які набрали найбільшу кількість
голосів.

3.12.  Результати  підрахунку  голосів  вносяться  в  протокол,  який
підписують голова, секретар та члени лічильної комісії. Протокол лічильної
комісії  затверджується  зборами  шляхом  відкритого  прямого  голосування.
Протокол  результатів  виборів  претендентів  передається  організаційному
комітету. 

3.13. Результати обрання представників, які братимуть участь у виборах
ректора  Інституту,  підлягають  оприлюдненню  (дошка  оголошень,  веб-сайт
тощо). 

3.14.  Уся  виборча  документація  (бюлетені  запаковані  в  конверт,  який
підписаний  всіма  членами  лічильної  комісії,  протоколи  лічильної  комісії,
списки  працівників  тощо)  передаються  в  організаційний  комітет  для
подальшого їх зберігання в установленому порядку.

4. Прикінцеві положення
4.1. Положення набирає чинності  з дня затвердження наказом ректора

Інституту.
4.2.  Зміни,  доповнення,  затвердження нової  редакції  Положення,  його

скасування здійснюється вченою радою Інституту.


