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ПЕРЕДМОВА 
1 ПІДРОЗДІЛИ-РОЗРОБНИКИ: Вчений секретар 

РОЗРОБНИКИ: Гладкий І. П., перший проректор; Прилуцька Л. А., вчений секретар 

 

2 ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вченої ради ХНАДУ від 28 квітня 2017 року 

ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора ХНАДУ від 23 травня 2017 року № 65. 

ЗМІНА 1: ЗАТВЕРДЖЕНА рішенням Вченої ради ХНАДУ від 26 грудня 2017 року 

               ВВЕДЕНА В ДІЮ наказом ректора ХНАДУ від 28 грудня 2017 року № 148. 

 

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4 ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ЗМІСТ, СВОЄЧАСНУ ПЕРЕВІРКУ ТА АКТУАЛІЗАЦІЮ 

ПОЛОЖЕННЯ Вчений секретар 

 

4 ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЕРЕВІРКИ – один рік 
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© Це положення не може бути повністю або частково відтворене, тиражоване і 

розповсюджене без дозволу адміністрації ХНАДУ 
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ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН 

ПКО 04:2017 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ДО ВЧЕНИХ РАД ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНЬОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

____________________________________________________________________________ 
Чинний від 2017-06-01 

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Вчена рада Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 
(далі – ХНАДУ, університет) та Вчені ради факультетів (далі об’єднані – ВР) є 
колегіальними органами управління та створюються з метою встановлення правових, 
організаційних, фінансових засад функціонування ХНАДУ та факультетів. 

1.2 ВР діють на підставі Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», 
Статуту ХНАДУ та Положення про колегіальні органи ХНАДУ – вчені ради, затвердженого 
рішенням РВ ХНАДУ від 28 грудня 2017 року та введеного в дію наказом ректора від 28 
грудня 2017 року № 148. 

(Зміна 1) 
1.3 Кількісний склад ВР ХНАДУ та факультетів та розподіл квот виборних 

представників між підрозділами університету та групами представництв встановлюється 
Статутом університету та рішенням Вченої ради ХНАДУ. 

1.4 Для організації проведення виборів до складу ВР ХНАДУ наказом ректора 
створюється організаційний комітет у складі: першого проректора – голова комітету та 
членів: проректорів з науково-педагогічної роботи; деканів факультетів; директорів 
Центрів; начальника навчального відділу; начальника відділу кадрів; вченого секретаря 
університету; голів Студентської ради та Первинних профспілкових організації, Наукового 
товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених. 

1.5 Для організації проведення виборів до складу ВР факультету розпорядженням 
декана створюється організаційний комітет у складі: декана – голови комітету та членів: 
заступників декану, завідувачів кафедр, голів Студентської ради та Первинної 
профспілкової організації. 

1.6 Проведення таємного голосування на зборах/Конференції трудових колективів 
здійснюється шляхом внесення прізвище, ім’я та по батькові кандидатів в бюлетені 
(додаток 1) для таємного голосування. 

Голосування здійснюється через викреслення учасником зборів поміток «ЗА» або 
«ПРОТИ» у рядку бюлетеня, де наведено прізвище, ім’я та по батькові кандидата. 

В разі, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, ані 
«ПРОТИ», або викреслено і «ЗА», і «ПРОТИ» бюлетень вважається  недійсним і не 
приймає участі в підрахунку голосів. 

1.7 Проведення відкритого голосування на зборах/Конференції трудових колективів 
ХНАДУ приймається голосуванням простою більшістю голосів присутніх. Відкрите 
голосування може проводитись шляхом підняття однієї руки учасниками 
зборів/Конференції трудових колективів або поіменно вголос. 
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2 КВОТИ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО У ВР 

2.1 Квота представництва виборних осіб у складі ВР ХНАДУ, факультету повинна 
становити: 

1) 76 % − наукові, науково-педагогічні працівники Університету;  
2) 10 % − інші працівники Університету, які працюють на постійній основі; 
3) 14 % − керівники органів студентського самоврядування Університету, 

факультету, керівники первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, 
виборні представники з числа студентів, аспірантів, докторантів. 

2.2 До складу ВР ХНАДУ входять за посадами: 
1) серед науково-педагогічних працівників (підпункт 1 пункту 2.1): 
− ректор; 
− заступники ректора з науково-педагогічної роботи (проректори); 
− декани факультетів; 
− вчений секретар; 
− директор наукової бібліотеки; 
2) серед інших працівників Університету, які працюють на постійній основі (підпункт 

2 пункту 2.1): 
− головний бухгалтер; 
− керівник Первинної профспілкової організації ХНАДУ. 
2.3 Інша кількість представників до ВР ХНАДУ, необхідних до квот, встановлених 

пунктом 2.1 цього Положення, є виборними членами ВР ХНАДУ в тому числі: 
1) серед виборних науково-педагогічних працівників (підпункт 1 пункту 2.1) можуть 

бути обрані: завідувачі кафедр, професори, доктори філософії, доктори наук, які 
працюють на постійній основі; 

2) серед інших працівників Університету (підпункт 2 пункту 2.1) можуть бути: 
керівники структурних підрозділів, співробітники структурних підрозділів, які працюють на 
постійній основі  

3) серед представницьких органів (підпункт 3 пункту 2.1) можуть бути: студенти, 
аспіранти, докторанти відповідно до квот, визначених ВР ХНАДУ пропорційно до 
чисельності студентів, аспірантів, докторантів. 

2.4 За рішенням ВР до її складу можуть входити представники організацій 
роботодавців. 

2.5 До складу ВР факультету входить за посадою: декан, заступники декана, 
завідувачі кафедр, керівник органів самоврядування, інші представники є виборними. 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИСУВАННЯ КАНДИДАТУР У ЧЛЕНИ ВР 

3.1 Кандидати виборних представників до ВР висуваються кафедрами та іншими 
структурними підрозділами Університету у межах квот, затверджених в порядку, 
встановленому пунктом 1.3 цього Положення. 

3.2 Висування та обговорення кандидатур у члени ВР з числа наукових, науково-
педагогічних та педагогічних працівників здійснюється на загальних зборах кафедр, в яких 
беруть участь наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники за основним місцем 
роботи. 

Обрання кандидатів у члени ВР відбувається шляхом відкритого прямого або 
таємного голосування (згідно з рішенням загальних зборів кафедри). 
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3.3 Висування, обговорення та обрання кандидатів у члени ВР з числа інших 
працівників структурних підрозділів Університету відбувається на загальних зборах 
зазначеної категорії працівників за основним місцем роботи шляхом відкритого прямого 
або таємного голосування (згідно з рішенням загальних зборів). 

Порядок таємного голосування в бюлетені позначений в пункті 1.6 цього 
Положення. 

3.4 Критерієм посади за основним місцем роботи є посада, яку займає працівник 
згідно наказу ректора Університету. 

3.5 Підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія, яка обирається з числа 
учасників загальних зборів, передбачених у пунктах 3.2 та 3.3 цього Положення, у 
кількості трьох осіб. 

Результати роботи лічильної комісії оформлюються протоколом №1 про обрання 
голови лічильної комісії та протоколом №2 про підсумки роботи комісії, які 
затверджуються загальними зборами та відображаються у протоколі. 

3.6 Рішення загальних зборів є чинним, якщо за нього проголосувало більше 
половини учасників зборів, в якому брали участь не менше 2/3 списового складу постійно 
працюючих працівників структурного підрозділу. 

Кожен учасник зборів має кількість голосів «ЗА», яка відповідає квоті 
представництва структурного підрозділу у ВР. 

3.7 Результати відкритого прямого голосування або таємного голосування 
визначають рейтинг кандидатур за кількістю голосів, поданих «ЗА» конкретну 
кандидатуру. Кандидатури (у межах визначеної квоти представництва), які здобули 
найвищий рейтинг, вважаються основними, інші кандидатури – резервними у 
послідовності, визначеній зменшенням рейтингу. 

Якщо декілька кандидатур здобули однаковий рейтинг, то вищий пріоритет має 
кандидатура особи із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів – із вищим 
вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань проводиться повторне 
обговорення, відкрите пряме голосування або внесення у бюлетень і таємне голосування 
тільки щодо цих кандидатур. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із однаковим 
рейтингом, отриманим за результатами першого відкритого прямого або таємного 
голосування. 

Висунення кандидатур оформляється протоколом загальних зборів  з обов’язковим 
наведенням результатів відкритого прямого або таємного голосування. 

3.8 Подання щодо кандидатів у виборні представники до ВР, позначені в 
пунктах 3.2, 3.3 цього Положення оформляється у вигляді витягу з протоколу загальних 
зборів, які передаються до Організаційного комітету у тижневий термін після проведення 
виборів кандидатів до ВР. 

3.9 Висування кандидатів у виборні представники до ВР з числа студентів 
визначаються рішенням Студентської ради на основі пропозицій студентських груп. 

Висування кандидатів у виборні представники до ВР з числа аспірантів, 
докторантів, представників первинних профспілкових організацій студентів, аспірантів 
визначаються рішенням зборів відповідних органів громадського самоврядування. 

Рішення оформлюються у вигляді витягу з протоколу, який передається  
організаційному комітету у тижневий термін після проведення зборів/засідання. 
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4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ 

4.1 Обрання представників до складу ВР ХНАДУ в межах квот, встановлених 
підпунктами 1,2 пункту 2.1 цього Положення здійснюється  Конференцією трудового 
колективу Університету (далі - Конференція) за поданням структурних підрозділів, у яких 
вони працюють, а виборні представники з числа студентів, аспірантів, докторантів 
обираються студентами, аспірантами, докторантами. 

4.2 Обрання представників до складу ВР факультету в межах квот, встановлених 
підпунктами 1,2 пункту 2.1 цього Положення здійснюється  зборами трудового колективу 
факультету (далі – збори) за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а 
виборні представники з числа студентів, аспірантів, докторантів обираються студентами, 
аспірантами, докторантами. 

4.3 Обрання представників до складу ВР в межах квот, встановлених підпунктами 
1,2 пункту 2.3 цього Положення здійснюється студентами, аспірантами, докторантами під 
час роботи загальних зборів/конференції студентів ХНАДУ/факультету,  членів первинної 
профспілкової організації студентів та аспірантів, членів Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених на основі пропозицій студентських груп/ 
профспілкових груп/ членів Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених. 

4.4 Регламент роботи зборів/Конференції включає: 
1) відкриття зборів/Конференції; 
2) обрання президії (голови та секретаря) зборів/Конференції; 
3) обрання лічильної комісії; 
4) представлення та обговорення кандидатур до ВР, висунених загальними 

зборами науково-педагогічних та інших працівників структурними підрозділами; 
5) відкрите голосування питання про внесення кандидатур, висунених загальними 

зборами науково-педагогічних та інших працівників структурними підрозділами, до 
бюлетеня (додаток 1) для таємного голосування; 

6) виготовлення бюлетенів, кількість яких відповідає кількості делегатів 
зборів/Конференції; 

7) проведення виборів шляхом таємного голосування; 
8) підрахунок голосів лічильною комісією; 
9) затвердження відкритим голосуванням рішення лічильної комісії  про обрання 

членів ВР. 
4.5 Лічильна комісія обирається в кількості 3 або 5 осіб (за рішенням 

зборів/Конференції) із числа присутніх учасників/делегатів на зборах/Конференції. 
Голова та секретар лічильної комісії обираються на першому засіданні лічильною 

комісією з числа її членів, про що складається Протокол № 1. 
4.6 У разі відхилення кандидатури в результаті відкритого голосування (половина 

або більше половини учасників зборів голосує «ПРОТИ» введення прізвища кандидата до 
бюлетеня) пропонується нова кандидатура із числа визначених засіданням кафедри 
(зборів інших працівників) як резервні (у послідовності зменшення рейтингу). 

4.7 Прізвища кандидатів у вибори до ВР вносяться до бюлетеня (додаток 1) для 
таємного голосування у алфавітному порядку лічильною комісією, яка забезпечує їх 
виготовлення. 

Бюлетені посвідчуються підписом голови та секретаря лічильної комісії. 
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4.8 Члени лічильної комісії на основі списку учасників/делегатів, які беруть участь у 
роботі зборів/Конференції, видають бюлетені під підпис кожному присутньому 
учаснику/делегату. 

4.9 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у 
голосуванні, особисто в порядку, визначеному пунктом 1.6 цього Положення, в окремо 
обладнаній кабінці.  

Заповнений бюлетень особа, яка бере участь у голосуванні, особисто опускає в 
опломбовану лічильною комісією скриньку. 

4.10 У випадку, якщо кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів, що 
перевищує встановлену квоту, серед них проводиться другий тур виборів в порядку, 
визначеному пунктом 3.7 цього Положення одразу після підрахунку голосів. 

5 ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ 

5.1 Підрахунок голосів починається лічильною комісією одразу після закінчення 
голосування у присутності учасників зборів/Конференції і здійснюється без перерви у тому 
ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності печаток скриньки 
для голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст 
викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії. 

5.2 Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування 
бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. Підводить 
підсумки голосування і оформляє протокол. Обраними виборними представниками 
вважаються особи, які набрали більшість голосів присутніх на зборах/конференції у 
межах, затверджених квот. 

У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних (абзац 3 
пункту 1.6 цього Положення), питання вирішується шляхом голосування членів лічильної 
комісії більшістю голосів. 

5.3 Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, який складається у двох 
примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени лічильної комісії. 
Протоколи лічильної комісії затверджується зборами/Конференцією трудового колективу 
шляхом відкритого прямого голосування. 

6 ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ ВР 

6.1 Особа вважається обраною до складу ВР, якщо за неї проголосувало більше 
половини учасників зборів/Конференції, які взяли участь у таємному голосуванні.  

6.2 Голова та секретар зборів/Конференції на наступний робочий день після 
проведення зборів подають до організаційного комітету витяг з протоколу про обрання 
членів ВР. 

6.3 Персональний склад ВР університету затверджується рішенням діючої ВР 
ХНАДУ та вводиться в дію наказом ректора ХНАДУ, проект якого готує вчений секретар 
ХНАДУ протягом 5 робочих днів після прийняття рішення Вченою радою ХНАДУ. 

6.4 Персональний склад ВР факультету затверджується рішенням діючої ВР 
факультету та вводиться в дію розпорядженням декана протягом 5 робочих днів після 
прийняття рішення ВР факультету. 

6.5 В разі не обрання (не затвердження) повного складу ВР в межах квот, 
встановлених пунктом 2.1 цього Положення, здійснюється обговорення та таємне 
голосування нових кандидатур (із числа резервних, позначених в пункті 3.7 цього 
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Положення, від напрямків, квоти яких не заповнені) в порядку, встановленому цим 
Положення. 

6.6 Підставами для дострокового припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету 
особи, яка входить до складу Вченої ради за посадою, є розірвання трудових відносин між 
університетом  та цією особою або її  перехід на іншу посаду. 

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету особи, яка є 
виборним представником наукових, науково-педагогічних працівників університету, є 
розірвання трудових відносин між ХНАДУ та цією особою. 

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету особи, яка є 
виборним представником інших працівників університету (крім наукових і науково-
педагогічних), є розірвання трудових відносин між університетом та цією особою. 

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету особи, яка є 
виборним представником з числа студентів університету, є закінчення навчання в ХНАДУ, 
відрахування цієї особи з університету. 

Підставами для припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету особи, яка є 
представником аспірантів, докторантів, слухачів університету, є закінчення навчання в 
університеті, відрахування цієї особи з університету. 

Підставою для припинення членства у ВР ХНАДУ / факультету керівників органів 
самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників 
ХНАДУ, керівників виборних органів первинних профспілкових організацій студентів, 
аспірантів, докторантів, керівників органів студентського самоврядування університету є 
переобрання керівників указаних органів. 

Обрання до складу ВР ХНАДУ / факультету нового виборного члена замість такого, 
що припинив членство, проводиться Конференцією трудового колективу ХНАДУ / 
факультету на термін до припинення повноважень Вченої ради. 

Зміни у складі ВР ХНАДУ / факультету затверджуються наказом ректора / 
розпорядженням декана. 

У разі виникнення обставин, що унеможливлюють конструктивну діяльність ВР 
ХНАДУ / факультету, може бути призначено дострокові вибори нового складу ВР. 
Пропозицію про дострокові вибори вносить ректор університету / декан факультету. 
Остаточне рішення про переобрання ВР ХНАДУ / факультету ухвалює Конференція 
трудового колективу ХНАДУ / факультету простою більшістю голосів 

(Зміна 1) 
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Додаток 1 
 

БЮЛЕТЕНЬ 
для таємного голосування із висування кандидатів/обрання членів 

до складу вченої ради 
Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, або 

 
(назва факультету) 

 
№ Прізвище, ім’я, по батькові Результат голосування 
1.  ЗА ПРОТИ 
2.  ЗА ПРОТИ 
3.  ЗА ПРОТИ 

 
* Примітка. Проти кожного прізвища залишати не закресленою позицію, яка відповідає 
волевиявленню того, хто голосує. 
 
 
 
 

Зворотна сторона бюлетеня 
 
 
Голова лічильної комісії  __________ _____________________ 
                                                                                  (Прізвище, ім’я, по батькові) 
 
Секретар лічильної комісії _________ _____________________ 
                                                                                 (Прізвище, ім’я, по батькові) 


