Роз’яснення Оргкомітету
щодо статусу претендента та кандидата на посаду ректора університету,
їх прав та обов’язків
Наказом Міністерства освіти і наук України №87-к від 05.03.2021 року «Про оголошення конкурсу на
заміщення посади ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна» розпочата
процедура прийому та розгляду документів на їх відповідність вимогам Закону України «Про вищу
освіту» від претендентів на посаду ректора.
Прийом документів від претендентів на посаду ректора триває два місяці з часу оголошення конкурсу,
тобто до 5 травня 2021 року. Протягом 10 днів з дня завершення подання відповідних пропозицій
Міністерство освіти і науки направляє до університету перелік зареєстрованих кандидатів на посаду
ректора, які відповідають встановленим законодавством вимогам.
Вимоги до кандидатів на посаду керівника закладу вищої освіти сформульовані в частинах 1 і 2 статті
42 Закону України «Про вищу освіту».
Згідно з пп.14-16 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти визначено права кандидатів на посаду керівника закладу вищої
освіти:
14. Кандидат має право:
 проводити зустрічі з працівниками та студентами закладу вищої освіти;
 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 статутом закладу
вищої освіти.
Довідково. Відповідно до п. 3.6. чинного Положення про організаційний комітет з проведення виборів,
Оргкомітет забезпечує проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора з працівниками і
студентами університету.
15. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здійснюється на зустрічах та
зборах трудового колективу закладу вищої освіти без будь-яких обмежень.
16. Виборчі програми кандидатів розміщуються на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти.
Також кандидати мають низку інших прав під час підготовки та під час проведення виборів.
Оргкомітет відповідає за проведення виборів ректора на засадах відкритості, гласності, таємного та
вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав
учасників виборів, з урахуванням вимог карантину та протиепідемічних обмежувальних заходів.
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