ПРОТОКОЛ №2
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора
Хмельницького національного університету
від 23 грудня 2020 р.
Присутні:
Косенков В.Д. – голова організаційного комітету;
Лопатовський В.Г. – заступник голови;
Любохинець Л.С. – секретар.
Члени організаційного комітету:
Байдич Л.Е., Бегняк В.І., Бідюк А.І., Говорущенко Т.О., Карпенко В.Л.,
Кльоц Ю.П., Магльона А.В., Мартинюк І.С., Нижник В.М., Олександренко В.П.,
Свіргунець Є.М., Станіславова Л.Л.
Запрошений – ректор університету – Скиба М.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Про створення виборчої дільниці з виборів ректора університету.
2 Про затвердження Плану заходів із підготовки та проведення виборів
ректора ХНУ 10 березня 2021 р.
3 Обговорення і затвердження «Положення про порядок роботи офіційних
спостерігачів на виборах ректора ХНУ» та «Положення про порядок роботи
представників засобів масової інформації на виборах ректора ХНУ».
4 Рекомендація положень з виборчого процесу ректора для затвердження
Вченою радою університету.
(затверджений одноголосно)
1 СЛУХАЛИ: ректора університету Скибу М.Є, який вніс пропозицію щодо
створення виборчої дільниці з виборів ректора і виділення для неї приміщення:
- зважаючи на вимоги щодо дотримання карантинних обмежень, пов’язаних
із поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, необхідністю забезпечення температурного режиму у приміщенні для виборів та безпечних умов
проведення виборів, пропоную вибори провести відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки 10 березня 2021 року у приміщенні актової зали
університету, яка відповідає зазначеним вище вимогам.
- з метою дотримання карантинних обмежень, надання поточної інформації
і консультацій виборцям та іншим зацікавленим особам щодо виборчого процесу
з виборів ректора університету організувати чергування членів організаційного
комітету у приміщенні навчально-методичного відділу (ауд. 3-218) у робочі дні з
1000 до 1500 години. Графік чергувань розробити, затвердити на засіданні організаційного комітету і розмістити на веб-сайті університету та дошках оголошень.

ВИСТУПИЛИ: Косенков В.Д., Бідюк А.І., Карпенко В.Л., Любохинець Л.С.,
які в обговоренні підтримали пропозиції Скиби М.Є., запропонували варіанти
розведення шляхів входу та виходу виборців, які унеможливлять їх перетин, а
також забезпечення теплового режиму у приміщенні.
УХВАЛИЛИ:
1 Створити виборчу дільницю з виборів ректора університету, яку
розмістити у приміщенні актової зали.
2 Організаційному комітетові – до 09.03.2021 року (включно) обладнати
приміщення виборчої дільниці кабінками для таємного голосування (у кількості
трьох штук). Розміщення обладнання для голосування на виборчій дільниці та
інші організаційні питання здійснити відповідно до пункту 4.3 Положення про
вибори ректора ХНУ.
3 Заступникові голови Лопатовському В.Г. та секретарю організаційного
комітету Любохинець Л.С. – до 29.12.2020 р. розробити графік чергувань членів
організаційного комітету, внести його для затвердження на наступне засідання
організаційного комітету.
(прийнято одноголосно)
2 СЛУХАЛИ:
Любохинець Л.С. – секретаря організаційного комітету, яка запропонувала
на розгляд та обговорення членам організаційного комітету План заходів з
підготовки та проведення виборів ректора Хмельницького національного
університету 10 березня 2021 року.
ВИСТУПИЛИ:
В обговоренні взяли участь: Скиба М.Є., Косенков В.Д. Свіргунець Є.М.,
Кльоц Ю.П., Бегняк В.І., Станіславова Л.Л., Магльона А.В., Лопатовський В.Г.,
Байдич Л.Е., які запропонували внести певні поправки до тексту та формулювань
деяких позицій, уточнити дати проведення заходів, призначити відповідальних
осіб та виконавців заходів тощо і внесли пропозицію затвердити План заходів із
підготовки та проведення виборів ректора Хмельницького національного
університету 10 березня 2021 року.
УХВАЛИЛИ:
1 Затвердити План заходів із підготовки та проведення виборів ректора
Хмельницького національного університету 10 березня 2021 року (додається).
2 До 30.12.2020 року розмістити затверджений План заходів на веб-сайті
університету на сторінці «Публічна інформація» у розділі «Вибори ректора»
(відповідальний Кльоц Ю.П.).
(прийнято одноголосно)
3 СЛУХАЛИ:
Косенкова В.Д. – голову організаційного комітету, який проінформував
членів організаційного комітету щодо результатів обговорення проєктів положень,
що підготовлені організаційним комітетом відповідно до наказу ректора від

18.12.2020 № 195, затвердження яких відноситься до компетенції організаційного
комітету, зокрема «Положення про порядок роботи офіційних спостерігачів на
виборах ректора ХНУ» та «Положення про порядок роботи представників засобів
масової інформації на виборах ректора ХНУ».
Ці положення були надіслані членам організаційного комітету для ознайомлення і внесення пропозицій та зауважень. Оскільки письмові пропозиції
попередньо не надійшли, тому пропоную обговорити і вносити їх (за наявності)
безпосередньо на засіданні.
ВИСТУПИЛИ:
Станіславова Л.Л., яка внесла деякі правки, що стосувалися форми і змісту
подань про реєстрацію офіційних спостерігачів від громадських організацій і
реєстрацію представників засобів масової інформації, запропонованих у додатках
до зазначених положень.
В обговоренні взяли участь Нижник В.М., Олександренко В.П., Мартинюк І.С.
УХВАЛИЛИ:
1 Затвердити з урахуванням внесених при обговоренні правок:
- Положення про порядок роботи офіційних спостерігачів на виборах
ректора ХНУ;
- Положення про порядок роботи представників засобів масової інформації
на виборах ректора ХНУ.
2 Зазначені вище положення розмістити на веб-сайті університету на сторінці
«Публічна інформація» у розділі «Вибори ректора» (відповідальний Кльоц Ю.П.)
(прийнято одноголосно)
4 СЛУХАЛИ:
1) Бегняк В.І. – члена організаційного комітету, яка внесла пропозицію щодо
винесення на засідання Вченої ради університету, що відбудеться 29.12.2020 року,
питання щодо затвердження положень з виборів ректора, зокрема:
- Положення про порядок проведення виборів ректора Хмельницького
національного університету.
- Положення про організаційний комітет з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету.
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора
Хмельницького національного університету.
- Положення про обрання представників із числа штатних працівників, які
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для
участі у виборах ректора Хмельницького національного університету.
- Положення про порядок подання та розгляду звернень під час проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
Зазначені положення у встановленому порядку обговорені і погоджені з
органами студентського самоврядування університету та профспілковими
організаціями університету, зокрема комітетом вільної профспілки працівників
університету та первинною профспілковою організацією студентів.

ДОДАТОК
ЗАТВЕРДЖЕНО
Організаційний комітет з виборів ректора
Хмельницького національного університету
Протокол від 23.12.2020 № 2
Голова оргкомітету
_____________ В. Д. Косенков
ПЛА Н
заходів із підготовки та проведення виборів ректора
Хмельницького національного університету 10 березня 2021 року
№
п/п

1
1

2

3

Назва заходу

2
Підготувати та видати наказ про організацію
виборів ректора Хмельницького національного університету (ХНУ), в якому визначити:
- персональний склад організаційного
комітету;
- персональний склад виборчої комісії;
- кінцевий термін обрання представників
для участі у виборах ректора із числа штатних працівників університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних
представників з числа студентів
На офіційному сайті університету на
сторінці «Публічна інформація» створити
розділ «Вибори ректора»
Розробити і затвердити в установленому порядку такі положення та документи з організації і проведення виборів ректора:
- Положення про порядок проведення виборів ректора Хмельницького національного
університету (ХНУ);
- Положення про організаційний комітет із
проведення виборів ректора ХНУ;
- Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора ХНУ;
- Положення про порядок обрання представників із числа штатних працівників університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для
участі у виборах ректора ХНУ;

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

3
До
20.12.2020

4
Начальник відділу
кадрів
Мартинюк І.С.,
ректор Скиба М.Є.

До
19.12.2020

Начальник інформаційно-комп’ютерного
центру Кльоц Ю.П.
Організаційний
комітет

До
29.12.2020

1
3

4

5

6

7

8

9

10

11

2
- Положення про обрання виборних представників із числа студентів для участі у
виборах ректора ХНУ;
- Положення про порядок роботи спостерігачів на виборах ректора ХНУ;
- Положення про порядок роботи представників засобів масової інформації на виборах
ректора ХНУ;
- Положення про порядок подання та розгляду звернень під час проведення виборів
ректора ХНУ
Створити в університеті виборчу дільницю з
виборів ректора університету

3

4

До
24.12.2020

Організаційний
комітет, виборча
комісія
Голова, секретар
організаційного
комітету

Скласти графік чергувань членів організаДо
ційного комітету з урахуванням карантин29.12.2020
00
них обмежень. Чергування проводити з 9
до 1500 в аудиторії 3-218. Графік чергування
розмістити на сайті університету
Організувати своєчасне висвітлення усіх пи- Постійно
тань, пов’язаних з виборами ректора, на офіційному сайті університету, сторінках університету у соціальних мережах, інформаційних стендах тощо
Організувати висунення претендентів на
До 1лютого
посаду ректора університету на засіданнях
2021
кафедр, вчених рад, зборах працівників і
студентських колективів
Встановити квоти представництва від студендентів і штатних працівників університету, які
не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, затвердити їх
на засіданні оргкомітету і довести до відома
відповідних підрозділів
Підготувати списки працівників університету за категоріями виборців у розрізі структурних підрозділів і подати їх до організаційного комітету
Встановити норми представництва для висунення виборних представників студентів для
участі у виборах ректора і довести їх до ОСС
факультетів
Підготувати списки студентів університету
по факультетах і подати їх до Студентської
ради університету для визначення квоти
представництва студентів для участі у
виборах ректора

До
28.12.2020

До
30.12.2020
До
30.12.2020

30.12.2020

Організаційний
комітет,
Кльоц Ю.П.
Оргкомітет, керівники структурних
підрозділів, органи
студентського самоврядування (ОСС)
Організаційний
комітет

Мартинюк І.С.,
керівники відповідних структурних
підрозділів
Студентська рада
університету,
Магльона А.В.,
Байдич Л.Е.
ОСС факультетів,
декани факультетів,
Магльона А.В.,
Самолюк О.М.,
Мартинюк І.С.

1
12

13
14

15

16

17

18

19

20

21
22

2
3
Розробити графік проведення загальних збо- 12.01.2021
рів (конференцій) студентів і трудових колективів, які не відносяться до наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників, затвердити на засіданні оргкомітету і розмістити на сайті університету та дошках об’яв
Оприлюднити інформацію про дату, час і
До
місце проведення виборів ректора
01.01.2021
Надавати консультативну допомогу структурним підрозділам в організації і проведенні виПостійно
борів представників для участі у виборах ректора
Організувати і забезпечити проведення кон- Відповідно
ференцій трудових колективів і студентів із
до
метою обрання представників цих колективів
графіка
для участі у виборах ректора університету
шляхом прямих таємних виборів із дотриманням карантинних обмежень
Встановити кінцевий термін висунення предДо
ставників трудового колективу, які не нале15.02.2021
жать до наукових, науково-педагогічних і
педагогічних працівників, а також студентів
для участі у виборах ректора університету
Забезпечити суворе дотримання посилених
Постійно
протиепідемічних заходів щодо запобігання
гострої респіраторної хвороби COVID–19
під час проведення виборів ректора
Розмістити на сайті університету та в засобах
До
масової інформації оголошення про реєстра- 10.02.2021
цію клопотань щодо акредитації спостерігачів від громадських організацій та представників засобів масової інформації (ЗМІ)
Сформувати списки усіх категорій виборців,
До
які мають право брати участь у виборах рек- 27.02.2021
тора, розмістити їх на сайті університету для
перевірки й уточнення та передати до
виборчої комісії університету
Провести акредитацію спостерігачів від канДо
дидатів на посаду ректора та громадських ор08.03.2021
ганізацій відповідно до положення про порядок роботи спостерігачів на виборах ректора
Провести реєстрацію представників ЗМІ на
10.03.2021
виборах ректора університету
Затвердити на засіданні оргкомітету форму
23.12.2020
бланків посвідчень спостерігачів і представників ЗМІ на виборах ректора і передати їх
до виборчої комісії університету

4
Студентська рада
університету,
організаційний
комітет
Організаційний
комітет
Організаційний
комітет
Організаційний
комітет, керівники
структурних
підрозділів, ОСС
Організаційний
комітет

Організаційний
комітет, виборча
комісія
Організаційний
комітет,
Кльоц Ю.П.
Організаційний
комітет

Організаційний
комітет
Виборча комісія
Організаційний
комітет

1
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29

30
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Розмістити на сайті та інформаційних стендах університету виборчі програми кандидатів на посаду ректора і організувати їх зустрічі з трудовими колективами і студентами
Підготувати виборчу дільницю, обладнати її
кабінками та прозорими урнами для таємного голосування, засобами відеоспостереження, забезпечити необхідні умови для роботи членів виборчої комісії, спостерігачів
та представників ЗМІ
Інформувати виборчу комісію та Міністерство освіти та науки України про надходження
письмових заяв від кандидатів на посаду ректора щодо зняття своєї кандидатури з виборів
Забезпечити суворе дотримання процедури
проведення виборів, таємного голосування,
підрахунку голосів і встановлення результатів виборів згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи
та порядку обрання керівника закладу вищої
освіти», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726
(зі змінами) та відповідними положеннями
університету
Оперативно розглядати на засіданнях організаційного комітету письмові звернення учасників виборчого процесу з питань, що стосуються його компетенції
Організувати проведення голосування та
встановлення результатів виборів ректора
університету. Підтримувати належний порядок на виборчій дільниці та забезпечити
таємницю голосування
Виготовити бюлетені для голосування 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. Бюлетені на зворотному боці посвідчити підписом голови та секретаря виборчої
комісії і скріпити печаткою університету
Провести вибори ректора з 9 00 до 1500 год.
10 березня 2021 року у приміщенні виборчої
комісії (актова зала університету)

3
До
25.02.2021

До
09.03.2021

4
Організаційний
комітет, ОСС, керівники підрозділів,
Кльоц Ю.П.
Організаційний
комітет

Невідкладно

Організаційний
комітет

Впродовж
виборчого
процесу

Організаційний
комітет, виборча
комісія

Постійно

Організаційний
комітет

10.03.2021

Виборча комісія

09.03.2021

Виборча комісія

10.03.2021

Виборча комісія,
організаційний
комітет

1
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2
Отримати підсумковий протокол про результати голосування від виборчої комісії та
оприлюднити результати виборів ректора на
сайті університету та у ЗМІ, протокол передати до МОН України
Передати в установленому порядку до архіву
університету всю документацію, пов’язану із
проведенням виборів ректора університету

3
10.03.2021

4
Організаційний
комітет

До
15.03.2021

Організаційний
комітет

Голова організаційного комітету

Косенков В.Д.

Секретар організаційного комітету

Любохинець Л.С.

