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І. Загальна частина 
 

1.1. Організаційний комітет з проведення виборів директора (далі – Оргкомітет) 
Київського академічного університету (далі – КАУ) утворюється для проведення виборів 
директора КАУ з дотриманням принципів відкритості, гласності, таємного та вільного 
волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності та забезпечення рівності 
прав учасників виборів. 
 
1.2. Персональний склад Оргкомітету визначається наказом директора КАУ про 
організацію виборів, що видається впродовж семи календарних днів з дати опублікування 
оголошення Президії НАН України про проведення конкурсу. 
 
1.3. Оргкомітет діє відповідно до Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання 
керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.12.2016 № 998, Положення про КАУ та цього Положення. 
 
1.4. До складу Оргкомітету включаються наукові та інші працівники КАУ. Кандидат на 
посаду директора КАУ не може бути членом Оргкомітету. Одна і та сама особа не може 
бути одночасно членом Оргкомітету і Виборчої комісії з проведення виборів директора 
КАУ (далі – Виборча комісія). 
 
1.5. Оргкомітет на першому засіданні обирає із свого складу голову, заступника голови та 
секретаря. 
 
1.6. Особи, які є членами Оргкомітету, здійснюють свої повноваження на громадських 
засадах і на час виконання ними зазначених повноважень звільняються від основної 
роботи в КАУ із збереженням за ними заробітної плати відповідно до умов колективного 
договору. 
 
 

ІІ. Обов’язки Оргкомітету 
 

2.1. У разі прийняття рішення про утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих 
комісій, Оргкомітет зобов’язаний оприлюднити таке рішення в одноденний строк з 
використанням інформаційних ресурсів КАУ (дошки оголошень, офіційного веб-сайту 
тощо). 
 
2.2. Не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів Оргкомітет 
складає та подає Виборчій комісії список осіб, які мають право брати участь у виборах 
(далі – список виборців). 
 
2.3. У випадку зняття кандидатом своєї кандидатури шляхом подання письмової заяви до 
Оргкомітету (не пізніше ніж за 24 години до початку виборів), Оргкомітет має 
невідкладно довести цю інформацію до відома виборчої комісії для внесення відповідних 
змін до бюлетенів для голосування. 
 
2.4. Оргкомітет визначає порядок організації роботи спостерігачів та порядок акредитації 
громадських спостерігачів 
 
2.5. Оргкомітет отримує від виборчої комісії перший примірник протоколу про результати 
голосування, а у разі утворення дільничних виборчих комісій – отримує від головної 
виборчої комісії підсумковий протокол про результати голосування, складений за 



формою, затвердженою Президією НАН України і передає його до Президії НАН України. 
Разом з протоколом Оргкомітетові передаються усі заяви та скарги, подані кандидатами, 
спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду. 
 
2.6. Оргкомітет має оприлюднити результати виборів впродовж 24 годин після складення 
протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді 
відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду 
місцях, розташованих у приміщеннях КАУ, а також на офіційному веб-сайті КАУ та веб-
сайті Президії НАН України. 
 
2.7. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 
відсотків голосів виборців, Оргкомітет приймає рішення про проведення другого туру 
виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру. У 
разі коли дата другого туру виборів припадає на святковий (неробочий) день, вибори 
проводяться у робочий день, що настає після святкового (неробочого) дня. До бюлетенів 
для голосування включаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу 
кількість голосів. 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. 
 
2.8. Оргкомітет забезпечує зберігання документації щодо проведення виборів в КАУ 
впродовж п’яти років. 
 
2.9. Оргкомітет повинен контролювати своєчасність та правильність виконання всіх 
кроків та етапів виборчого процесу, зокрема: 

− кандидат має право проводити зустрічі з працівниками КАУ, визначати не більше 
двох спостерігачів за ходом голосування, бути присутнім під час голосування за 
місцем його проведення, бути присутнім під час проведення підрахунку голосів та 
складення протоколу про результати голосування. Кандидат може мати інші права, 
які випливають з його участі у виборах і передбачені Положенням про КАУ. Усі 
кандидати мають рівні права; 

− оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюються на 
зустрічах та зборах трудового колективу КАУ без будь-яких обмежень. Виборчі 
програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті КАУ не пізніше ніж за 
десять календарних днів до дати проведення виборів; 

− вибори призначаються не пізніше ніж на двадцятий день з дати закінчення строку 
прийому документів претендентів. Брати участь у виборах має право кожний 
штатний науковий працівник КАУ. 

− штатний науковий працівник КАУ, який на момент проведення виборів перебуває у 
відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку займає такий 
штатний науковий працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених 
законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах. 

− скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та опечатані 
печаткою державної наукової установи або його відокремленого структурного 
підрозділу; 

− вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 
години у приміщенні КАУ та його відокремлених структурних підрозділах. 

− під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше 
двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох громадських 
спостерігачів, акредитованих Організаційним комітетом, а в разі утворення 



виборчих дільниць – не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох 
громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці; 

− процес голосування і підрахунку голосів фіксується за допомогою відеозасобів. 
При цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування. 

 
 

ІІІ. Права Оргкомітету 
 
3.1. Оргкомітет має право вимагати від учасників виборчого процесу дотримання вимог і 
правил, прописаних стосовно цього процесу в Статуті НАН України, Положенні про КАУ 
та чинного законодавства. 
 
3.2. Оргкомітет має право вимагати від директора КАУ забезпечення створення належних 
умов для своєї роботи, надання інформації та документів, необхідних для виконання 
покладених на них завдань, надання окремих придатних для роботи приміщень з 
необхідними засобами зв’язку, оргтехнікою тощо. 
 
3.3. У разі коли у виборах беруть участь більш як 500 осіб, а також за наявності у 
структурі КАУ відокремлених структурних підрозділів, у тому числі територіальних, 
Оргкомітет може утворювати виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, склад яких 
затверджується наказом директора КАУ. 


