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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент кадрового забезпечення
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-33, факс (044)481-32-33, E-mail: zhandorova@mon.gov.ua

Уманський державний
педагогічний університет
імені Павла Тичини
вул. Садова, 2, м. Умань,
Черкаська обл., 20300

Міністерство освіти і науки України (далі - Міністерство) розглянуло в
межах повноважень лист Уманського державного педагогічного університету
імені Павла Тичини (далі - Університет) від 01.07.2020 № 1017/01
(реєстраційний № 18321/0/1-20 від 06.07.2020), щодо зміни складу
організаційного комітету з проведення виборів ректора Університету та
повідомляє.
Відповідно до пункту 23 Методичних рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р.
№ 726 (зі змінами) (далі - Методичні рекомендації), керівник закладу вищої
освіти протягом семи календарних днів з дати публікації оголошення про
проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в якому, зокрема,
визначається персональний склад організаційного комітету з проведення виборів
та персональний склад виборчої комісії.
Водночас зазначаємо, що відповідно до йункту 24 Методичних
рекомендацій організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до
статуту закладу вищої освіти та положень про них, які затверджуються вченою
радою закладу вищої освіти за погодженням з виборним органом первинної
профспілкової організації закладу вищої освіти. До складу організаційного
комітету та виборчої комісії включаються наукові, науково-педагогічні,
педагогічні, інші працівники та студенти (курсанти) закладу вищої освіти.
Організаційний комітет і виборча комісія на першому засіданні обирають із
свого складу голову, заотушшішотолшйАУт усекретаря. Кандидат на посаду
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ректора не може бути членом організаційного комітету чи виборчої комісії. Одна
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і та сама особа не може бути одночасно членом організаційного комітету і
виборчої комісії.
Для забезпечення прав усіх кандидатів на посаду ректора Університету,
вибори керівника закладу вищої освіти здійснюються з дотриманням вимог
Закону України «Про вищу освіту» та Методичних рекомендацій. Для
спостереженням за дотриманням процедури проведення виборів має право бути
присутнім представник органу управління, а також можуть залучатись
спостерігачі від кожного кандидата та громадських організацій, порядок
акредитації яких визначається організаційним комітетом.
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