
ЗАТВЕРДЖЕНО 
вченою радою ЗНТУ 

протокол №8 вщ 02.03.2015 р.

ПОЛОЖЕНИЯ 
про порядок обрання представниюв з числа 

штатних пращвниюв, яю не е науковими, науково-педагопчними та 
педагопчними сшвробптшками, що мають право брати участь у виборах 

ректора 3anopi3bKoro национального техшчного ушверситету (ЗНТУ)

1. Загальш положения

Е1 Виборш представники з числа iHuinx штатних пращвниюв, що мають 
право брати участь у виборах ректора ЗНТУ, обираються вщповщними 
пращвниками шляхом прямих таемних вибор1в.

1.2 Кшьюсть представниюв складае не бшьше 10 вщсотюв oci6, як1 мають 
право брати участь у виборах вщповщно до ч. 2 Закону Укра'Уни «Про вищу 
освггу».

1.3 Положения про порядок обрання Представниюв затверджуеться 
Вченою радою ЗНТУ.

1.4 Ус1 штатш пращвники, як1 не е науковими, науково-педагопчними та 
педагог1чними прац1вниками, мають piBHi права та можуть обирати та бути 
обраними до числа Представниюв.

1.5 3i звшьненням штатного представника припиняеться його право на 
представницью функцЕ в числ1 Представниюв.

1.6 Представники обираються на термш проведения вибор1в ректора. У 
раз1, якщо вибори визнаються такими, що не вщбулися, Представники 
збер1гають сво!' представницьк1 функцп до того часу, доки вибори не визнають 
такими, що вщбулися, але не бшьше шж на один рш або до настання обставин, 
що зазначеш в п. 1.5.

1.7 Для контролю за процесом обрання Представниюв формуеться 
виборча ком1с1я пращвниюв (дал1 -  ВК-П). Виборча ком1шя пращвниюв 
обираеться з числа штатних пращвниюв пщроздийв ЗНТУ (що не вщносяться 
до наукових, науково-педагопчних та педагопчних прац1вник1в).

Кшьк1сний та особовий склад виборчо!' KOMiciY прац1вник1в 
затверджуються Вченою радою ЗНТУ шляхом вщкритого голосування.
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2. Делегування штатних пращвниюв, що не е науковими, 
науково-педагопчними та педагопчними, до числа 

канди дат!в в Представники.

2.1 Делегування штатних пращвниюв до числа кандидат1в у Представники 
вщбуваеться окремо вщ кожног категорп пщроздипв у юлькост‘1 вщносно 
визначено!' п. 1.2 загально1 юлькосЧ Представниюв:

- в1д пщроздипв (факультет1в i шститупв) - 14 % (10)
- вщ загально ун1верситетських пщроздппв
(НМВ, ВК, вщдш бухгалтерського облшу та звИностр економ1ки та 

розпод1лу асигнувань, ВОП, Центр працевлаштування, м1жнародний вщдш, 
юридичний вщдш, вщдш дшоводства, науково-дослщна частина) -  44,5 % (32)

- адмшгоспчастина, вщдш охорони - 18 % (13)
- наукова б1блютека - 11% (8)
- студмютечко - 12,5 % (9).
2.2 Делегування кандидаНв в Представники вщбуваеться на загальних 

зборах пращвниюв вщповщних категорш пщроздипв (п. 2.1) шляхом вщкритого 
голосування.

2.3 Затверджен1 списки кандидат!в в Представники передаються до 
виборчоУ KOMicii прац1вник1в (ВК-П), яка приймае р1шення про внесения 
делегат!в до бюлетеню для таемного голосування списком.

2.4 Форма бюлетеня для голосування наведена в додатку 1.

3. Вибори Представниюв

3.1 ВК-П призначае вибори Представниюв вщ штатних пращвниюв ЗНТУ, 
що не належать до наукового, науково-педагопчного i педагопчного складу, не 
шзшше трьох тижшв з дня публжащ! оголошення про проведения конкурсу на 
посаду ректора ЗНТУ.

3.2 ВК-П на пщстав! ршень загальних збор1в пращвниюв вщповщних 
категорш пщроздипв ЗНТУ (п. 2.1) складае список oci6, яю мають право брати 
участь в виборах, не шзшше, шж за два календари! дш до дати проведения 
вибор1в.

3.3 Бюлетеш для таемного голосування виготовляються ВК-П теля 
затвердження списку кандидаПв в Представники вщ штатних пращвниюв, але 
не шзшше, шж за 12 годин до початку вибор1в в юлькостр яка вщповщае 
ктькост! oci6, що мають приймати участь у голосуванш та включен! до 
вщповщних списюв. Бюлетен! для голосування посвщчуються на зворотному 
6oni п!дписом голови та секретаря ВК-П та скршлюються печаткою.

3.4 Micne проведения вибор1в Представник!в в1д штатних пред ставник! в 
визначае ВК-П. Час проведения з 9.00 до 18.00.
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3.5 1нформащя про дату, час i мюце проведения вибор1в шдлягае 
оприлюдненню ВК-П не ni3Hinie, шж за три дш до дня вибор1в через 
шформацшш ресурси ЗНТУ (дошка оголошень, веб-сайт, сощальш мереж! 
тощо)

3.6 Скриньки для голосування повинш бути опечатан!.
3.7 Примщення для голосування мають забезпечити умови для таемного 

волевиявлення.
Розмпцення обладнання у примщенш для голосування здшснюеться 

таким чином, щоб мюце видач1 бюлетешв для голосування, вхщ i вихщ з кабш 
для таемного голосування, виборч! скриньки були у пол1 зору члешв ВК-П та 
oci6, яю мають право бути присутшми в примщенш для голосування.

3.8 Оргашзащя проведения голосування та пщтримання належного 
порядку у примщенш для голосування, забезпечення таемноеп голосування 
покладаються на ВК-П.

3.9 Голова ВК-П передав необхщну юльюсть бюлетешв для голосування 
членам ВК-П, яю видають бюлетеш особам, яю мають право брати участь у 
виборах.

3.10 Голова ВК-П у день вибор1в передае членам ВК-П, яю здшснюють 
видачу бюлетешв для голосування, аркунй списку виборшв. Вщповццп члени 
ВК-П забезпечують ix збереження i дотримання порядку Тх використання.

3.11 Член ВК-П здшснюе видачу бюлетеня для голосування за умови 
пред’явлення особою, яка мае право брати участь у голосуванш документа, що 
посвщчуе особу. Особа, яка отримуе бюлетень для голосування, ставить 
навпроти свого пр1звища шдпис у списку oci6, як1 мають право брати участь у 
голосуванш.

3.12 Бюлетень для голосування заповнюеться особою, яка бере участь у 
голосуванш, особисто в кабин для таемного голосування. Пщ час заповнення 
бюлетешв забороняеться присутшсть у K.a6iHi для таемного голосування шших 
oci6, здшснення фото-та вщео-фпссацп у будь-який cnoci6. Особа, яка внаслщок 
ф1зичних вад не може самосНйно заповнити бюлетень для голосування, мае 
право за дозволом голови ВК-П скористатися допомогою iHinoi' особи, KpiM 
члешв ВК-П та спостерпщпв.

3.13 У бюлетен1 для голосування особа, яка бере участь у голосуванш, 
робить позначку «плюс» («+») або шшу, що засвщчуе п волевиявлення, у 
квадрат! навпроти Bapiamy, що вщповщае п волевиявленню («за» чи «проти»),

3.14 Особа, яка бере участь у голосуванш, опускае заповнений бюлетень 
для голосування у скриньку. Забороняеться вимога або прохання до особи, яка 
бере участь у голосуванш, оприлюднити свое волевиявлення.

3.15 Пюля завершения голосування примпцення для голосування 
зачиняеться i в ньому мають право знаходитись члени ВК-П та спостершачг



3.16 ГПсля перев1рки цшсност! печаток скриньки для голосування 
вщкриваються ВК-П почергово. При вщкригп виборчо!' скриньки iT b m i c t  

викладаеться на стш, за яким розм1щуються члени ВК-П.
3.17 Пщрахунок голос1в здшснюеться вщкрито членами ВК-П у тому ж 

примщенш, де в1дбувалося голосування.
3.18 Пщрахунок голос1в починаеться негайно тел я  закшчення 

голосування, проводиться без перерви i зак1нчуеться п1сля складання та 
пщписання протоколу про результата голосування.

3.19 Виборча ком1с1я пращвниюв пщраховуе загальну юльюсть виданих 
для голосування бюлетешв та юльюсть бюлетен!в, виявлених у скриньках для 
голосування. Бюлетеш для голосування розкладаються на мюця, позначен! 
окремими табличками, що описують результата волевиявлення виборщв. 
Окремо робиться табличка з написом «Недшсш».

3.20 Бюлетень для голосування може бути визнаний недшеним у випадках
якщо:

• у бюлетеш зроблено бшыпе одше'! позначки;
• не зроблено жодно'! позначки;
• неможливо з шших причин встановити зм1ст волевиявлення.

3.21 Шсля розкладання бюлетешв, визначений K O M icie io  член KOMiciY 
пщраховуе юльюсть бюлетен1в, що описують результата волевиявлення 
виборщв, а також кшьюсть недшених бюлетешв. На вимогу члена ВК-П чи 
спостершача може бути проведено повторний пщрахунок бюлетешв. Пщ час 
пщрахунку голошв кожен член ВК-П мае право перев1рити або перерахувати 
вщповщш бюлетень Результата шдрахунку голошв оголошуються головою 
ВК-П i пщлягають включению секретарем ВК-П до протоколу про результати 
голосування.

3.22 ВК-П зобов’язана пщ час п1драхунку голошв перев1ряти, чи дор1внюе 
кшьк1сть oci6, як1 взяли участь у голосуванш, кшькост1 бюлетен1в, поданих за 
кожного кандидата, а також кшькосН бюлетешв, визнаних недшеним.

3.23 ВК-П за результатами пщрахунку голошв складае протокол за 
формою, що представлена у додатку 2.

3.24 Протокол про результати голосування складаеться ВК-Г1 
у двох оригшальних прим1рниках. За запитом, копп протоколу можуть 
надаватися кожному члену KOMicii та спостершачам.

3.25 Кожен прим1рник протоколу п1дписуеться головою, заступником 
голови, секретарем та присутшми членами ВК-П. У раз1 незгоди i3 результатами 
пщрахунку голос1в, зафшеованими у протокол!, член KOMicii' мае право 
письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додаеться до 
протоколу. Вщмова вщ пщписання протоколу не допускаеться.
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3.26 Перший прим1рник протоколу про результата голосування 
передаеться Оргашзацшному комитету з проведения вибор1в ректора ЗНТУ. 
Другий прим1рник протоколу залишаеться у ВК-П.

3.27 Ком1с1я ВК-П передае протокол про результата голосування до 
ВиборчоТ KOMicii' з проведения вибор1в ректора ЗНТУ негайно теля його 
складання. Виборча ком1с1я з проведения вибор1в ректора ЗНТУ теля 
прийняття i розгляду протоколу ВК-П складае пщсумковий протокол про 
результата голосування i передае його оргашзацшному ком1тету ЗНТУ по 
оргашзащ!' та проведению вибор1в ректора.


