ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок організації і проведення виборів до складу
Вченої ради Харківського національного університету мистецтв імені
І.П. Котляревського (далі - Університет) розроблено відповідно до Закону
України «Про вищу освіту», Статуту Університету, Положення про Вчену раду
Університету.
1.2. Вибори до складу Вченої ради Університету проводяться з
дотриманням принципів:
• відкритості;
• гласності;
• таємного та вільного волевиявлення;
• добровільної участі у виборах;
• демократичності;
• забезпечення рівності прав учасників виборів.
1.3. Це Положення визначає механізм та умови обрання до складу Вченої
ради Університету виборних представників, які представляють наукових,
науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів кафедр,
професорів, докторів філософії, докорів наук; виборних представників, які
представляють інших працівників Університету, що працюють у ньому на
постійній основі; виборних представників студентів, аспірантів, докторантів,
асистентів-стажистів.
1.4. Виборні представники з числа працівників ХНУМ імені І.П.
Котляревського обираються загальними зборами (конференцією) трудового
колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють або
навчаються, а виборні представники студентів обираються студентами шляхом
прямих таємних виборів.
1.5. Організацію та підготовку до обрання представників здійснює
організаційний комітет з проведення виборів складу Вченої ради Університету
(далі - Організаційний комітет) та відділ кадрів Університету.
1.6. Процедура обрання виборних представників до складу Вченої ради
Університету складається з таких етапів:
• прийом витягів з протоколів засідань структурних підрозділів
Університету щодо висунення кандидатур до складу Вченої ради;
• підготовка виборів до складу Вченої ради;
проведення виборів до складу Вченої ради;
• затвердження складу Вченої ради Університету.
2.

ПІДГОТОВКА ВИБОРІВ ВЧЕНОЇ РАДИ В УНІВЕРСИТЕТІ

2.1. Вибори до складу Вченої ради проводяться шляхом прямого таємного
голосування на загальних зборах (конференції) трудового колективу ХНУМ
імені І.П. Котляревського. Визначення результатів здійснюється лічильною
комісією, обраною на зборах (конференції) відкритим голосуванням.
2.2. Брати участь у виборах до складу Вченої ради Університету мають
право:
• кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний (за
основною посадою, станом на дату проведення виборів) працівник
Університету;

• інші працівники ХНУМ імені І.П. Котляревського, які працюють у
ньому на постійній основі;
• студенти, аспіранти, докторанти, асистенти-стажисти студенти
ХНУМ імені І.П. Котляревського.
Штатний працівник Університету, який на момент проведення виборів
перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах.
2.3. Керівник Університету за ЗО календарних днів до закінчення
повноважень попереднього складу Вченої ради видає наказ про організацію
виборів до складу Вченої ради Університету, в якому визначаються кількісний
та персональний склад організаційного комітету з проведення виборів до
складу Вченої ради Університету.
2.4. Організаційний комітет діє відповідно до Статуту Університету,
цього Положення.
До складу організаційного комітету включаються наукові, науковопедагогічні, педагогічні та інші працівники Університету.
Організаційний комітет на першому засіданні обирає із свого складу
голову, заступника голови та секретаря.
Особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої
повноваження на громадських засадах і на час виконання ними своїх
повноважень можуть бути звільнені від основної роботи в Університету із
збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного
договору.
2.5. Керівник Університету зобов’язаний забезпечити належні умови для
роботи організаційного комітету, надавати інформацію та документи,
необхідні для виконання організаційним комітетом покладених на них завдань,
а також надати організаційному комітету окремі придатні для роботи
приміщення та забезпечити наявність у таких приміщеннях засобів зв’язку,
оргтехніки тощо.
2.6. Кандидатури до складу Вченої ради подаються кафедрами та іншими
структурними підрозділами Університету із числа штатних працівників
підрозділу (кафедри) у кількості, визначеній рішенням ректорату відповідно до
квот представництва, встановлених Статутом Університету.
2.7. Виборні представники, які представляють наукових, науковопедагогічних працівників Університету, обираються загальними зборами
(конференцією) трудового колективу університету з числа завідувачів кафедр,
професорів, докторів філософії, докторів наук, за поданням структурних
підрозділів, у яких вони працюють.
2.8. Виборні представники, які представляють інших працівників ХНУМ
імені І.П. Котляревського, обираються загальними зборами (конференцією)
трудового колективу Університету з числа працівників, які працюють в
Університеті на постійній основі, за поданням структурних підрозділів, у яких
вони працюють.
2.9. Виборні представники аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів,
обираються загальними зборами (конференцією) трудового колективу
Університету відповідно до квот представництва, встановлених рішенням
ректорату.

2.10. Висування кандидатів у члени Вченої ради проводиться на зборах
трудового колективу кафедр та інших структурних підрозділів Університету
шляхом відкритого (або таємного за рішенням зборів) голосування простою
більшістю голосів.
2.11. Витяги з протоколів стосовно обрання до Вченої ради
представників наукових, науково-педагогічних та інших працівників
Університету, представників аспірантів, докторантів, асистентів-стажистів,
представників з числа студентів Університету подаються організаційному
комітету у двотижневий термін після проведення виборів.
2.12. Порядок і форму голосування з питання обрання до складу Вченої
ради Університету представників наукових, науково-педагогічних та інших
працівників Університету, загальні збори (конференція) трудового колективу
визначають самостійно.
2.13. Організаційний комітет складає список осіб, які мають право
брати участь у виборах (далі - список виборців), не пізніше, ніж за сім
календарних днів до дати проведення виборів.
2.14. Бюлетені для голосування виготовляються організаційним
комітетом не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у
кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах
та включені до списку виборців, скріплених печаткою Університету.
2.15. Форма виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання
складу Вченої ради затверджується організаційним комітетом.
2.16. Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та
скріплені печаткою Університету.
3. ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ
3.1. Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 9.00 до 16.00
години у приміщенні Університету.
3.2. Інформація про дату, час і місце проведення виборів підлягає
оприлюдненню не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення
виборів через інформаційні ресурси Університету (дошка оголошень,
офіційний веб-сайт тощо).
3.3. Бюлетені для голосування заповнюються виборцем особисто в кабіні
для таємного голосування.
3.4. Виборець у бюлетені для голосування робить позначку «плюс» («+»)
або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища
кандидата до складу Вченої ради Університету, за якого він голосує, та
опускає заповнені бюлетені для голосування у скриньку.
Забороняються вимога або прохання до особи, яка бере участь у
голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.
3.5. Голосування проводиться за загальним списком кандидатів, кожен
учасник голосування має право проголосувати за будь-яку кількість
кандидатів. Підрахунок голосів проводиться за кожною кандидатурою окремо.
Обраними вважаються кандидати, які набрали більшість голосів серед
кандидатів відповідно до квот представництва визначених Статутом
Університету.

3.6. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у
випадках, якщо:
- не зроблено жодної позначки;
- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
3.7. Після розкладання бюлетенів визначений лічильною комісією член
комісії вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з
кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів. Під час підрахунку голосів
кожен член лічильної комісії має право перевірити або перерахувати
відповідні бюлетені.
3.8. Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає
протокол. Протокол про результати голосування на виборах складу Вченої
ради Університету складається комісією у двох примірниках. Кожен
примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем
та присутніми членами комісії. У разі незгоди із результатами підрахунку
голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має право письмово
викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу.
Відмова від підписання протоколу не допускається.
3.9. Лічильна комісія передає протокол про результати голосування
організаційному комітету. Документація, пов’язана з проведенням виборів до
складу Вченої ради Університету, зберігається у вищому навчальному
закладі протягом п ’яти років
3.10. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу про
обрання до складу Вченої ради університету оформлюється протоколом, який
підписується головуючим та секретарем поточних загальних зборів
(конференції) трудового колективу.
4. ЗАТВЕРДЖЕННЯ СКЛАДУ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
4.1. Персональний склад Вченої ради Харківського національного
університету мистецтв імені І.П. Котляревського затверджується наказом
ректора протягом п ’яти робочих днів після проведення виборів до складу
Вченої ради Університету.
4.2. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету
особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є припинення трудових
відносин між університетом та цією особою або її перехід на іншу посаду.
4.3. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету
особи, яка є виборним представником наукових, науково-педагогічних та інших
працівників Університету є припинення трудових відносин між університетом
та цією особою або письмова заява цієї особи на ім’я голови Вченої ради.
4.4. Підставами для припинення членства у Вченій раді Університету
особи, яка є виборним представником аспірантів, докторантів, асистентівстажистів а також з числа студентів є закінчення навчання в Університеті,
відрахування цієї особи з Університету або письмова заява цієї особи на ім’я
голови Вченої ради.
4.5. Обрання до складу Вченої ради нового члена замість такого, що
припинив членство, проводиться конференцією трудового колективу на термін
до припинення повноважень Вченої ради Університету.

