


1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок обрання представників з числа студентів, 

які навчаються у вищому навчальному закладі, які мають право брати участь 

у виборах ректора академії (далі – студентів), розроблено відповідно до 

вимог Закону України «Про вищу освіту», «Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.12.2014 р. №726, з метою забезпечення демократичності, 

прозорості та відкритості виборів ректора Одеської національної музичної 

академії. 

1.2. Виборні представники з числа студентів для участі у виборах 

ректора академії (далі – представники) обираються студентами шляхом 

таємного голосування. 

1.3. Кількість представників складає не менше 15 відсотків осіб, які 

мають право брати участь у виборах згідно з ч. 2 ст. 42 Закону України «Про 

вищу освіту». 

1.4. Усі студенти денної форми, які навчаються в академії, мають рівні 

права та можуть обирати та бути обраними до числа представників. 

1.5. З припиненням особою навчання припиняється її право на 

представницькі функції серед представників.  

1.6. Представники обираються на один період виборів ректора академії. 

У разі якщо вибори визнаються такими, що не відбулися, представники 

зберігають свої представницькі функції до того часу, поки вибори не 

визнають такими, що відбулися, але не більше, ніж на один рік. 

1.7. Для контролю за ходом процесу обрання представників формується 

виборча комісія студентів (далі – комісія). Комісія обирається з числа 

студентів, які навчаються в академії. До її складу повинні входити 

представники від усіх факультетів. Кількісний та особовий склад комісії 

затверджується студентським урядом академії шляхом відкритого 

голосування.  

1.8. На конференції студентів  обирають голову виборчої комісії, 

заступника голови комісії та секретаря. 

1.9. Проведення виборів комісією відбувається окремо на кожному 

факультеті. Комісія на своєму засіданні шляхом відкритого голосування 

складає і затверджує графік проведення виборів на факультетах, які 

оприлюднюється на дошці оголошень факультету та головному сайті 

академії. В оголошенні зазначаються дата, час і місце проведення виборів. 

 

 



2. Делегування студентів до числа кандидатів у представники 

2.1. Делегування студентів до числа кандидатів у представники 

відбувається окремо на кожному факультеті академії (далі – факультет) 

пропорційно до кількості студентів, що навчаються на факультеті на денній 

формі навчання. 

2.2. Квоту представників від кожного факультету встановлює деканат 

академії не раніше, ніж за сім і не пізніше, ніж за три дні до початку виборів 

серед студентів. Деканат подає про це рапорт голові Організаційного 

комітету академії, а він доводить цю інформацію до відома комісії.  

2.3. Бюлетені для таємного голосування виготовляються комісією після 

затвердження списку делегатів до числа кандидатів у представники від 

факультету, але не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів у кількості, 

яка відповідає кількості осіб, які мають брати участь у голосуванні та 

включені до відповідних списків. Бюлетені для голосування посвідчуються 

на зворотному боці підписом голови виборчої комісії факультету.  

2.4. Кандидатури студентів від факультету для обрання до числа 

представників можуть висуватися як вищим органом студентського 

самоврядування факультету – конференцією студентів (відкритим 

голосуванням), так і шляхом самовисування. 

2.5. Конференція студентів факультету затверджує список делегатів до 

числа кандидатів у представники від факультету, приймає рішення про 

внесення делегатів до бюлетеня для таємного голосування списком і подає 

цю інформації комісії. Списки делегатів до представників від факультету, 

інформацію про дату, час і місце голосування комісія оприлюднює не 

пізніше, ніж за три дні до виборів через інформаційні ресурси відповідних 

факультетів. 

2.6. Адміністрація академії не має права втручатися в процес 

затвердження порядку обрання представників, делегування до числа 

кандидатів в представники, а також до безпосередньо обрання представників. 

 

3. Вибори Представників 

3.1. Вибори представників від факультетів відбуваються шляхом 

таємного голосування (бюлетенями, які вкидають у опечатану відповідним 

чином урну). 

3.2. Комісія формує списки для голосування, в яких кожен студент-

виборець факультету своїм підписом засвідчує факт отримання бюлетеня для 

голосування. 



3.3. Голосування відбувається з 10 до 15 години впродовж одного дня, у 

вільній аудиторії факультету. Під час голосування навчальний процес не 

припиняється. 

3.4. Під час голосування та підрахунків голосів має право бути 

присутнім один із членів Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора академії. 

3.6. Після завершення голосування виборча  комісія факультету  

підраховує результати, які вносяться до протоколу голосування на 

факультеті. Протокол у двох примірниках підписується головою та 

секретарем виборчої комісії факультету. Один примірник подається голові 

виборчої комісії академії, другий залишається в студентській раді. 

3.7. На основі протоколів про результати голосування на факультетах 

комісія складає загальний протокол про обрання представників із числа 

студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, для участі у 

виборах ректора академії, який підписують голова і секретар комісії. Перший 

примірник протоколу про результати голосування передається студентській 

раді, другий примірник передається організаційному комітету по організації 

та проведенню виборів ректора академії. 

 


