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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1 Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора  Київської 
муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра (надалі – Положення) 
розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Методичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти», затверджених Постановою  Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42  
Закону  України «Про вищу освіту» (далі – Методичні рекомендації), Статуту 
Академії та Положення про порядок проведення виборів ректора Київської 
муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра і визначає завдання, 
повноваження, функції та порядок діяльності Виборчої комісії. 
1.2. Виборча комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законом України «Про вищу освіту», іншими законами та підзаконними 
нормативними актами, Методичними рекомендаціями щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти», 
затверджених Постановою  Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 
726, Статутом Академії, Положенням про порядок виборів ректора Київської 
муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра та цим Положенням.  
1.3. Діяльність Виборчої комісії координує Організаційний комітет із 
проведення виборів ректора Київської муніципальної академії музики ім. 
Р.М.Глієра (далі – Організаційний комітет). Виборча комісія в межах своєї 
компетенції співпрацює з адміністрацією та посадовими особами Академії, 
профспілковою організацією працівників, самоврядними студентськими та 
іншими громадськими організаціями, засобами масової інформації.  
1.4. Метою діяльності Виборчої комісії є проведення голосування на виборах 
ректора Академії на засадах  законності, демократичності, гласності, 
відкритості і прозорості, таємного та вільного волевиявлення, добровільності 
участі у виборах, забезпечення рівності прав учасників виборів.                                                 
1.5. Основними завданнями Виборчої комісії є забезпечення  таємного та 
вільного волевиявлення особами, які мають право на участь у виборах ректора 
Академії; забезпечення проведення на високому організаційному рівні 
голосування  на виборах ректора;  організація своєчасного, відкритого та 
об’єктивного підрахунку голосів; оформлення результатів голосування та 
надання інформації Організаційному комітету.  
1.6. Виборча комісія здійснює свої повноваження на засадах: 
-  законності та заборони втручання у діяльність Виборчої комісії; 
-  публічності та відкритості;  
-  гласності;  
-  колегіальності;  
-  рівності і поваги до прав усіх кандидатів на посаду ректора.  
1.7.  Жоден орган або посадова особа (крім членів Виборчих комісій) в 
Академії не можуть діяти від імені Виборчої комісії, дублювати чи виконувати 
його функції. 



1.7. Будь-яким особам, незалежно від їх статусу і повноважень, забороняється 
втручатися у діяльність Виборчої комісії та його членів.  
 

 
2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

 
2.1. Склад Виборчої комісії з виборів ректора Академії (далі – Виборча 
комісія) затверджують наказом ректора Академії. Загальна кількість членів 
Виборчої комісії має становити не менше 5 осіб. 
2.2. До складу Виборчої комісії можуть бути залучені штатні працівники 
Академії а також представники громадських організацій студентів та 
працівників Академії.  
        Кандидат на посаду ректора Академії не може бути членом Виборчої 
комісії. Одна і та ж особа не може бути одночасно членом Організаційного 
комітету і Виборчої комісії. 
2.3. На першому засіданні Виборча комісія обирає зі свого складу голову, 
заступника та секретаря. 
2.4. Працівники, які є членами Виборчої комісії, на час виконання ними 
повноважень можуть звільнятися від основної роботи в Академії зі 
збереженням за ними заробітної плати в порядку і на умовах передбачених 
Колективним договором.  
2.5. Виборча комісія набуває своїх повноважень з моменту видання наказу про 
організацію виборів ректора Академії. Повноваження членів Виборчої комісії 
припиняються після завершення процедури проведення виборів ректора 
Академії та  призначення його на посаду у порядку, передбаченому Законом 
України «Про вищу освіту». 
 2.6. Дострокове припинення повноважень членів Виборчої комісії 
відбувається за наказом ректора Академії у таких випадках:  
-  відмова члена Виборчої комісії від виконання обов’язків за власним 
бажанням у зв’язку з поданою ним заявою;  
-  звільнення з роботи або  відрахування зі складу студентів. 
         У таких випадках на місце вибулого (вибулих) до складу Виборчої 
комісії наказом ректора Академії може бути введена необхідна кількість осіб.  
2.7. Виборча комісія:  
-  заслуховує звіти членів комісії з окремих питань, які стосуються проведення 
виборів в Академії та приймають з цих питань відповідні рішення;  
-  отримує від адміністрації та відповідних структурних підрозділів Академії 
інформацію, документи та матеріали, необхідні для організації та проведення 
виборів;  
-   приймає рішення щодо порядку врегулювання окремих організаційних та 
процедурних аспектів проведення виборів, не встановлених нормами законів, 
підзаконних нормативних актів, Статутом Академії, Положенням про порядок 
виборів ректора Академії та цим Положенням;  
-  приймає від кандидатів на посаду ректора, їх спостерігачів, громадських 
спостерігачів, представників ЗМІ, осіб, які беруть участь у виборах та інших 



осіб скарги, зауваження та пропозиції з питань організації, підготовки та 
проведення виборів, розглядає їх, приймає щодо них відповідні рішення та 
забезпечує їх реалізацію.  
       Виборча комісія може мати інші права, які випливають з реалізації 
визначених цим Положенням мети і завдань щодо організації виборів та 
передбачені Статутом Академії.  
2.8. Голова Виборчої комісії:  
-  несе персональну відповідальність за організацію роботи Виборчої комісії;  
-  організовує роботу і розподіл функціональних обов’язків кожного з членів 
комісії на весь період виборчої компанії;  
-  підписує протоколи та інші документи Виборчої комісії.  
2.9. Члени Виборчої комісії зобов’язані:  
-  забезпечувати доручений їм напрям роботи;  
-  ефективно та своєчасно виконувати завдання, пов’язані з організацією та 
проведенням виборів;  
-  діяти у суворій відповідності до вимог чинного законодавства та 
підзаконних нормативних актів;  
-  дотримуватись вимог Статуту Академії, Правил внутрішнього розпорядку, 
Положення про порядок проведення виборів ректора Академії та цього 
Положення;  
-  брати участь у засіданнях. 
 
 

3.ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 
 
3.1. На етапі підготовки виборів Виборча комісія : 
-  підтримує постійний контакт та забезпечує взаємодію з Організаційним 
комітетом з усіх питань, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів 
ректора;  
-  отримує від Організаційного комітету список кандидатів із зазначенням 
факту отримання списку у протоколі засідання;  
-  отримує не пізніше, ніж за сім календарних днів до дня проведення виборів 
ректора Академії від Організаційного комітету списки осіб, які мають право 
брати участь у виборах (далі – список виборців) та формує списки виборців;  
-  оприлюднює інформацію про дату, час і місце голосування не пізніше ніж за 
сім календарних днів до дня виборів через офіційні інформаційні ресурси 
Академії (дошка оголошень, веб-сайт тощо); 
-  забезпечує коригування списку кандидатів у разі отримання від 
Організаційного комітету заяви кандидата на посаду ректора Академії про 
зняття своєї кандидатури не пізніше ніж за 24 години до початку виборів;  
-  друкує бюлетені за формою, визначеною наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14.01.2019 р. № 32;  
-  у разі подання кандидатом заяви про зняття своєї кандидатури пізніше ніж 
за 24 години до початку виборів, негайно розміщує інформацію про зняття 



кандидатом своєї кандидатури на інформаційних стендах та інших офіційних 
інформаційних ресурсах Академії.  
3.2. На етапі проведення голосування Виборча комісія : 
-  розглядає звернення від працівників та студентів Академії, кандидатів, їхніх 
спостерігачів, громадських спостерігачів, представників ЗМІ, у тому числі тих, 
які не встигли вчасно звернутися з приводу акредитації та приймає щодо них 
обґрунтоване рішення;  
-  сприяє кандидатам на посаду ректора, спостерігачам та представникам ЗМІ, 
акредитованих Організаційним комітетом у реалізації передбачених 
повноважень. 
3.3. На етапі підрахунку голосів Виборча комісія:  
-  забезпечує права членів Виборчої комісії, представника Департаменту 
культури, кандидатів на посаду ректора, спостерігачів і представників ЗМІ, 
акредитованих Організаційним комітетом, бути присутніми під час підрахунку 
голосів;   
-  перевіряє, чи дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, 
сумарній кількості бюлетенів, поданих за кожного кандидата, і кількість 
бюлетенів, визнаних недійсними;  
-  Виборча комісія складає протокол у двох ідентичних примірниках. Копії 
протоколу надають кожному членові Виборчої комісії, кандидатам на посаду 
ректора Академії та спостерігачам;  
-  кожен з двох примірників протоколу підписують голова, заступник голови, 
секретар та присутні члени Виборчої комісії (Додаток № 2). У разі незгоди  із 
результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член Виборчої 
комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яку обов’язково 
додають до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається;  
-  передає обидва примірники протоколу Організаційному комітету разом із 
усіма заявами та скаргами, поданими кандидатами на посаду ректора 
Академії, спостерігачами, а також рішеннями, прийнятими за результатами їх 
розгляду;  
-  забезпечує оприлюднення результатів голосування на виборах ректора на 
офіційному веб-сайті Академії протягом доби після складення протоколу про 
результати голосування.      
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