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Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту», Постанови Кабінету Міністрів України № 726 «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», «Положення щодо
організації виборчої системи та проведення обрання ректора ОНЕУ»,
«Положення про студентське самоврядування ОНЕУ» та Статуту ОНЕУ.
1. Загальні положення
1.1. Це положення регламентує порядок проведення прямих таємних
виборів представників студентів для участі у виборах ректора.
1.2. У виборах мають право брати участь всі студенти денної очної
форми навчання ОНЕУ.
1.3. Вибори представників студентів для участі у виборах ректора
проводяться з дотриманням таких принципів:
- відкритості та гласності;
- таємного та вільного волевиявлення;
- демократичності та добровільної участі у виборах;
- забезпечення рівності прав учасників виборів.
1.4. Брати участь у виборах ректора мають право виборні представники
з числа студентів, кількість яких становить 15 відсотків від загальної
кількості виборців.
2. Підготовка до виборів
2.1. Виборні представники з числа студентів ОНЕУ обираються на
своїх факультетах шляхом прямих таємних виборів.
2.2. Кількість студентів, які мають право на участь у виборах ректора
визначається згідно з квотою представництва факультету в ОНЕУ.
2.3. Підготовкою до виборів займаються Студентські ради факультетів.
2.4. Студентські ради факультетів при співпраці з первинною
профспілковою організацією студентів організовують пряме таємне
голосування за списками студентів факультету.
2.5. Дата проведення виборів визначається Студентською радою
факультету відповідно до «Положення щодо організації виборчої системи та
проведення обрання ректора ОНЕУ».
3. Проведення виборів
3.1. Вибори проводяться шляхом прямого таємного голосування, яке
здійснюється у приміщенні ОНЕУ. Інформація про дату, час і місце
проведення виборів підлягає оприлюдненню Студентською радою
факультету не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення виборів.
3.2. Студентські ради факультетів складають алфавітний список
виборців (студентів факультету денної очної форми навчання) за групами, не
пізніше, ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів.

3.3. На кожному факультеті проводяться збори членів Студентської
ради та старост академічних груп, на яких затверджуються кандидатури для
внесення у бюлетені для голосування.
3.4. Бюлетені для голосування виготовляються Студентськими радами
факультетів не раніше ніж за 24 години до початку виборів, у кількості
студентів факультету. Бюлетені засвідчуються на зворотному боці підписом
Голови та секретаря Студентської ради факультету та скріплюються
печаткою деканату (за наявності).
3.5. Форма бюлетеня встановлюється «Положенням щодо організації
виборчої системи та проведення обрання ректора ОНЕУ» відповідно до
змісту виборів.
3.6. У бюлетені для голосування студент у квадраті навпроти прізвища
кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку (“+”) або іншу, що
засвідчує волевиявлення. Виборець має голосувати за таку кількість
кандидатів, яка передбачена квотою представництва факультету в ОНЕУ. В
разі, якщо виявлена неправильна кількість позначок або встановити зміст
волевиявлення з інших причин неможливо – бюлетень вважається недійсним.
3.7. Для підрахунку голосів Студентські ради факультетів обирають
лічильні комісії факультетів у кількості п’ятьох студентів факультету не
пізніше, ніж за три календарні дні до дати проведення виборів. Лічильні
комісії факультетів обирають зі свого складу Голову та секретаря.
Члени Студентських рад факультетів не можуть перебувати одночасно
членами лічильних комісій факультетів.
3.8. Після завершення голосування в приміщенні мають право
перебувати тільки члени лічильної комісії. Допускається присутність двох
членів Студентських рад факультетів в якості спостерігачів.
3.9. Підрахунок голосів членами лічильної комісії починається негайно
після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні,
де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та
підписання протоколу про результати голосування.
3.10. Лічильні комісії факультетів здійснюють підрахунок голосів за
кожним кандидатом окремо. При цьому кожен член комісії має право
оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями
припиняється.
3.11. Під час підрахунку голосів кожен член лічильної комісії має право
перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати підрахунку
голосів оголошуються головою лічильної комісії і підлягають включенню
секретарем до протоколу про результати голосування.
3.12. Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає
протокол про результати голосування у двох примірниках. Кожен примірник
протоколу підписується головою, секретарем та присутніми членами
лічильної комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів,
зафіксованими у протоколі, член лічильної комісії має право письмово
викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу.
Відмова від підписання протоколу не допускається.

3.13. Перший примірник протоколу по виборам представників
студентів на вибори ректора передається Голові Студентської ради ОНЕУ в
день проведення виборів, другий – зберігається у Студентській раді
факультету.
3.14. У випадку, якщо деякі кандидатури набрали однакову кількість
голосів, на факультеті проводиться повторне голосування за цими
кандидатурами в інший день, визначений Студентською радою факультету.
3.15. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо участь у
виборах взяли менш як 50 відсотків виборців.
3.16. Вважаються обраними кандидати у виборні представники, які
набрали не менше 50 відсотків голосів виборців, які приймали участь у
голосуванні.

