
План

роботи Організаційного комітету із проведення виборів

ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

 

 

 

М.) Питання, що винесено на обговорення Відповідальні Термін Примітки

з/п виконання

1 2 3 4 5

1. Обрання голови, заступникаголови та секретаря Оргкомітет грудень 2017р.
Оргкомітету.

2. Затвердження плану роботи Оргкомітету. Попова І. С., грудень 2017р.

Свинаренко Д. М.,

Севериновська О. В.

3. Затвердження режиму роботи Оргкомітету та місця його Попова І. С., грудень 2017р.

розташування. Свинаренко Д. М.,

Севериновська О. В.

4. Розроблення документів, передбачених Положенням про Попова І. С., до 05 січня 2018р. виборчу систему та порядок обрання ректора
Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара, та їх затвердження:  Свинаренко Д. М.,

Севериновська О. В.,

Соколенко О. Л.,   
 

 



 

  

- Положення про порядок обрання представників із
числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними
працівниками для участі у виборах ректора
Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара;

- Порядок акредитації та організації роботи

спостерігачів від громадських організацій на
виборах ректора Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара;

- Порядок акредитації та організації роботи

спостерігачів від кандидата на посаду ректора

Дніпровського національного університету імені
Олеся Гончара;

- Порядок організації роботи представників засобів

масової інформації на виборах ректора

Дніпровського національного університету імені

Олеся Гончара.

Проведення розрахунку осіб, які мають право брати

участь у виборах ректора університету (виборців), та
квоти представництва виборців із числа студентів денної
форми навчання та із числа штатних працівників

університету, які не є науковими, науково-педагогічними,

педагогічними працівниками (загальної кількості та в
розрізі структурних підрозділів), ідоведення цієї
інформації до структурних підрозділів.  

Шляхова Т. В.,

Бахметьєва А. М.

Оргкомітет

 
до 05 січня 2018р.

   



 

 
10.

11.

12.  

Проведення прямих таємних виборів осіб, які не належать
до наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників та мають право брати участь у виборах
ректора університету.

Формування й надання Виборчій комісії списків осіб, які

мають право брати участь у виборах.

Оперативне оприлюднення інформації про підготовку та
перебіг виборів (на веб-сайті університету, дошках
оголошення, інформаційних стендах тошо).

Утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих

комісій для затвердження наказом по університету та

оприлюднення з використанням інформаційних ресурсів.

Розгляд заяв спостерігачів від громадських організацій,
від кандидатів на посаду ректора університету, засобів
масової інформації для участі на виборах ректора
Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара.

Розміщення виборчих програм кандидатів на посаду
ректора на веб-сайті університету.

Забезпечення проведення зустрічей претендента на
посаду ректора із працівниками університету.  

Оргкомітет, керівники
структурних
підрозділів

Попова І. С.

Бахметьєва А. М.

Попова І. С.,

Свинаренко Д. М.,

Бахметьєва А. М.

Оргкомітет

Бахметьєва А. М.

Попова І. С.,

Свинаренко Д. М.  

за графіком

20 лютого 2018р.

постійно

до 01 лютого

2018р.

постійно, до

початку

голосування

лютий 201 8р.

за потреби

   



 

 

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.  

Забезпечення Виборчої комісії прозорими урнами для

голосування, сейфом (металевою шафою), обладнаними
кабінками для голосування і місця роботи членів виборчої
комісії.

Доведення до відома Виборчої комісії інформації про

надходження письмових заяв від кандидатів на посаду

ректора Університету щодо зняття своєї кандидатури з

виборів.

місцеОприлюднення інформації про дату, час і
проведення виборів ректора Університету.

Розгляд заяв і скарг, поданих кандидатами на посаду
ректора університету і спостерігачами, прийняття

відповідних протокольних рішень.

Прийняття рішення про проведення другого туру (у разі
потреби) та його проведення за передбаченою

процедурою.

Проведення виборів ректора Університету.

Оприлюднення результатів виборів (за процедурою).  

Попова І. С.,

Свинаренко Д. М.,

Севериновська О. В.

Попова І. С.

Попова І. С.,

Бахметьєва А. М.

Оргкомітет

Оргкомітет

Оргкомітет, Виборча
комісія

Оргкомітет  

лютий 201 8р.

за потреби, не
пізніше ніж за 24

години до
початку виборів

до 20 лютого

2018р.

за потреби

за потреби

28 лютого 2018р.

1-2 березня
2018р.

 
  



 

 

20. Надання в установленому порядку протоколів про Оргкомітет після завершення

результати голосування до Міністерства освіти і науки виборів
України.

21. Надання в установленому порядку до архіву університету Оргкомітет березень 2018р.
всієї документації, пов3язаної із проведенням виборів.

22. Проведення засідань оргкомітету (за потреби). Попова І. С., постійно
Свинаренко Д. М.,

Севериновська О. В.

23. Здійснення в університеті всіх, передбачених ст. 42 Оргкомітет, Виборча постійно
Закону України “Про вищу освіту” та іншими комісія
нормативними документами заходів з питань
організаційного, методичного та матеріального    забезпечення виборів керівників закладів вищої освіти.
 

Розглянуто та затверджено на засіданні Організаційного комітету із проведення виборів ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара (протокол М92 від 14 грудня 2017р.)

Голова Організаційного комітету 175! Попова І. С.

Секретар а: Севериновська О. В.

 


