ПРОЄКТ
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                       на засіданні вченії ради Дніпровського 
                                                                       національного університету 
імені	Олеся Гончара                                                                                                                                                                           
на засіданні організаційного комітету
з проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
________ 2020р., протокол № __
Уведено в дію наказом в.о. ректора 
від ________ 2020р. № ____




ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ МІЖТУРОВОГО ГОЛОСУВАННЯ ДЛЯ ВІДБОРУ КАНДИДАТА, ЯКИЙ БРАТИМЕ УЧАСТЬ У ДРУГОМУ ТУРІ ВИБОРІВ
РЕКТОРА ДНІПРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Загальні положення

	Порядок проведення міжтурового голосування із проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (далі - Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.
	У разі, коли за результатами першого туру виборів на другому місці (за кількістю набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою кількістю голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору кандидата, який братиме участь у другому турі виборів.
	Міжтурове голосування проводиться з 9 години до 15 години через сім календарних днів після проведення першого туру. У разі, коли дата міжтурового голосування припадає на святковий (неробочий) день, вибори проводяться на наступний після святкового (неробочого) дня робочий день.
	Процедура проведення міжтурового голосування є аналогічною тій, що проводилася в першому турі виборів.
	Організаційний комітет і Виборча комісія працюють у тому самому складі та наділені тими самими повноваженнями, якими користувалися під час проведення першого туру виборів.
	До бюлетенів для голосування у міжтуровому голосуванні вносять кандидатів, які за результатами першого туру виборів опинилися на другому місці - набрали однакову кількість голосів.
	Кандидат, який переміг у міжтуровому голосуванні, бере участь у другому турі виборів ректора Університету.

Прикінцеві положення

Порядок набирає чинності після затвердження на  вченій раді Університету та введення в дію наказом керівника Університету.
	Порядок розміщується на офіційному вебсайті Університету.
	Зміни та доповнення до Порядку набирають чинності відповідно до процедури набрання чинності цим Порядком.
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