
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Х А Р К І В С Ь К И Й  Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  У Н І В Е Р С И Т Е Т  

і м е н і  В . Н . К А Р А З І Н А  

НАКАЗ 

         16.03.2021      м. Харків                          № 0104-1/108 

 

Про вибори ректора 

 

Згідно з вимогами ст. 42 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 № 726, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) 

та з урахуванням обмежень, встановлених рішенням Регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Харківської області від 23.02.2021 (протокол № 6), відповідно до наказу 

від 11.03.2021 № 2401-1/101 «Про організацію проведення виборів 

ректора», 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. До 19.03.2021 розробити, погодити з первинною профспілковою 

організацією Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(далі – Університет), первинною профспілковою організацією студентів, 

аспірантів і докторантів Університету та подати на затвердження Вченій 

раді Університету Положення про організаційний комітет. 

2. Разом із кожним з кандидатів на посаду ректора визначити не 

більше двох спостерігачів за ходом голосування на кожній виборчій 

дільниці.  

Забезпечити можливість присутності кандидатів при реалізації 

процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та складанні 

протоколу по результатам голосування.  

3. До 01.04.2021 затвердити квоти представництва працівників та 

студентів Університету, які беруть участь у виборах. 

4. За сприянням первинної профспілкової організації Університету, 

первинної профспілкової організації студентів, аспірантів і докторантів 
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Університету організувати вибори представників від колективів, що беруть 

участь у виборах та не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних та педагогічних працівників, а також студентів. Вибори 

представників провести до 23.04.2021. 

5. Вибори представників від колективу студентів, які беруть участь у 

виборах ректора провести згідно із вимогами Положення про студентське 

самоврядування. 

 6. Розробити, погодити з первинною профспілковою організацією 

Університету, первинною профспілковою організацією студентів, 

аспірантів і докторантів та подати на затвердження Вченій раді 

Університету Положення про головну виборчу комісію до 19.03.2021. 

7. Розробити та затвердити Положення про дільничну виборчу 

комісію; запропонувати кількість, склад дільничних виборчих комісій для 

затвердження наказом по Університету до 19.03.2021. 

8. Начальнику відділу кадрів Служби управління персоналом  

Університету Олені ГРОМИКО: 

8.1. До 25.03.2021 скласти алфавітний список виборців з числа 

науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, чисельний 

склад інших категорій працівників та передати їх до організаційного 

комітету.  

Критерієм віднесення штатного працівника Університету до певної 

категорії є основна посада, яку займає працівник в Університеті. 

8.2. До 19.03.2021 розробити та подати на затвердження Вченій раді 

Університету Положення про порядок обрання представників для участі у 

виборах з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними, педагогічними працівниками. 

9. Начальнику Управлінню якості освіти Людмилі ІВАНЕНКО до 

25.03.2021 скласти та передати організаційному комітету списки студентів 

денної форми навчання по факультетам, навчально-науковим інститутам. 

10. Претенденти на посаду ректора можуть бути висунуті трудовим 

колективом Університету, структурними підрозділами, первинною 

профспілковою організацією працівників Університету, первинною 

профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів 

Університету, а також шляхом самовисування.  

Результати таких засідань та зборів повинні бути зафіксовані у 

вигляді витягів з протоколів засідань та зборів і передані організаційному 

комітету. 

11. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету, які 

одержали від Міністерства освіти і науки України рішення на право участі 

у виборах, звертатись до організаційного комітету для організацій 

зустрічей з працівниками та студентами. 
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12. Керівникам факультетів, інститутів, інших структурних 

підрозділів сприяти роботі організаційного комітету, головній та 

дільничним виборчим комісіям, а також структурним підрозділам 

Університету, задіяним в забезпеченні проведення виборів ректора 

Університету.   

 13. Проректору з економічних та соціальних питань Анатолію 

УДОДУ, проректору з адміністративно-господарчої роботи Володимиру 

ПАХАРЕНКУ забезпечити створення належних умов для роботи 

організаційного комітету та головної виборчої комісії.  

 Визначити аудиторії 2-49, 2-49а  головного корпусу (майдан 

Свободи, 4) для роботи організаційного комітету та головної виборчої 

комісії. 

 Забезпечити організаційний комітет, головну та дільничні виборчі 

комісії приладами відеофіксації, відеоспостереження, меблями, сейфами, 

урнами для голосування, засобами зв’язку, комп’ютерною та оргтехнікою, 

іншим, необхідним для роботи офісним технічним приладдям. 

14. Проректору з питань безпеки та охорони Володимиру ДОБРЕЛІ 

проректору з економічних та соціальних питань Анатолію УДОДУ, 

проректору з адміністративно-господарчої роботи Володимиру 

ПАХАРЕНКУ забезпечити під час проведення виборів: 

14.1. Учасників виборчого процесу засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, санітайзерами. 

14.2. Нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів 

дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не 

менш ніж 1,5 метра. 

15. Директору Центру зв’язків із громадськістю Максиму 

ФОЛОМЄЄВУ забезпечити розміщення інформаційних матеріалів, 

пов’язаних із організацією та проведенням виборів ректора на офіційному 

веб-сайті Університету. 

16. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи Антона ПАНТЕЛЕЙМОНОВА. 

 

  

В.о. ректора (оригінал підписано)  Віль БАКІРОВ 

  

 

Проєкт вносить: 
 

начальник Служби управління   

персоналом 

Сергій КУЛІШ 

ПОГОДЖЕНО:  

 

начальник юридичного відділу 

                               Ірина МАРКОВА 

 

  



4 

 

начальник відділу кадрів 

Олена ГРОМИКО 

 

начальник Управління якості 

освіти  

Людмила ІВАНЕНКО 

голова Первинної профспілкової    

організації  

 Анатолій ГОЛТВЯНСЬКИЙ 

 

голова первинної профспілкової              

організації студентів, аспірантів і 

докторантів 

Дар’я БОРТНИКОВА 

голова Студентської ради 

Віктор ЧУМАКОВ 

 

  

   

 

 

  


