РЕГЛАМЕНТ
виборів делегатів Конференції трудового колективу
Національного університету “Львівська політехніка”
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Конференція трудового колективу (надалі Конференція) є найвищим виборним
колегіальним органом самоврядування Університету. Загальна чисельність делегатів
Конференції від працівників становить 240 осіб. Особи, що навчаються, входять до
складу делегатів Конференції згідно з законом України “Про вищу освіту”. Не
менше ніж 75 % делегатів Конференції становлять науково-педагогічні, наукові та
педагогічні працівники.
Делегатів обирають таємним голосуванням на загальних зборах працівників
структурних підрозділів Університету (кафедр разом з їх науковими лабораторіями
та інших підрозділів) за квотами, визначеними ухвалою Конференції попереднього
скликання. Перелік структурних підрозділів наведений у Додатку до ухвали
Конференції про затвердження квот представництва.
Організацію та проведення зборів в структурних підрозділах забезпечують керівники
цих підрозділів. Дотримання вимог цього регламенту контролюють члени
Організаційного комітету із проведення виборів делегатів Конференції (надалі –
Оргкомітет). Склад Оргкомітету затверджується Коференцією попереднього
скликання.
Для проведення зборів учасники зборів обирають голову, секретаря та лічильну
комісію. На зборах присутній делегований член Оргкомітету.
Збори працівників структурного підрозділу повноважні, а ухвали цих зборів чинні,
якщо в них беруть участь не менше 2/3 спискового складу учасників зборів. Кожен
учасник зборів під час голосування має один голос.
Взірець бюлетеня для таємного голосування наведено у Додатку 1. Голосування
здійснюється через викреслення “ЗА” або “ПРОТИ” у рядку бюлетеня, де наведено
прізвище, ім’я та по батькові кандидата. Кількість поданих “ЗА” голосів у бюлетені
не може перевищувати квоту підрозділу. Голос, поданий за кандидата, вважається
недійсним, якщо у бюлетені проти прізвища кандидата не викреслено ані “ЗА”, ані
“ПРОТИ”, або викреслено і “ЗА”, і “ПРОТИ”.
Регламент зборів працівників структурного підрозділу включає:
7.1. Висунення кандидатур. Особа, кандидатура якої висунена, не може головувати
на зборах.
7.2. Обговорення кандидатур та відкрите голосування про внесення їх в бюлетень
для таємного голосування.
7.3. Вибори шляхом таємного голосування.
7.4. Затвердження відкритим голосуванням ухвали про обрання делегатів
Конференції.
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8.

Особа вважається обраною делегатом Конференції, якщо за неї проголосувало понад 50 %
учасників зборів, які взяли участь у таємному голосуванні. Якщо кількість таких осіб
перевищує встановлену квоту підрозділу, то обраними вважаються особи, які набрали
більшу кількість голосів. Якщо декілька осіб набрали однакову кількість голосів, то
вищий пріоритет має особа із вищим науковим ступенем, за рівності наукових ступенів –
із вищим вченим званням, а за рівності наукових ступенів та вчених звань проводиться
повторне обговорення, внесення у бюлетень і таємне голосування тільки щодо цих
претендентів. Бюлетені для повторного голосування повинні мати відмітку “Повторне
голосування”. Повторне голосування визначає пріоритети осіб із однаковим рейтингом,
отриманим за результатами першого таємного голосування.
9.
Якщо після проведення таємного голосування виявиться, що квота структурного
підрозділу не вичерпана, то на цих же зборах процедура виборів продовжується
до заповнення встановленої квоти делегатів Конференції.
10.
Голова та секретар зборів на наступний день після проведення зборів подають до
Оргкомітету (к.228 г.к.) такі документи:
10.1. список працівників, повноважних до участі в зборах, з відмітками про
реєстрацію та із підписами про отримання бюлетенів для таємного голосування;
10.2. протоколи № 1 і № 2 лічильної комісії;
10.3. список обраних делегатів Конференції, підписаний головою та секретарем
зборів;
10.4. бюлетені, використані для таємного голосування;
10.5. погашені невикористані бюлетені.
Примітка. Працівник структурного підрозділу – це особа, що є штатним працівником
Університету, працює у цьому підрозділі та трудова книжка якої зберігається у відділі
кадрів Університету. Директор навчально-наукового інституту або завідувач кафедри
такого інституту вважаються штатними працівниками Університету.

Додаток 1

Взірець бюлетеня для таємного голосування
на зборах працівників структурного підрозділу
Підрозділ______________________________________________________________________
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування на виборах делегатів
Конференції трудового колективу Львівської політехніки
Прізвище, ім’я, по батькові

Вчене звання,
науковий
ступінь

Результат
голосування

1

ЗА

ПРОТИ

2

ЗА

ПРОТИ

3

ЗА

ПРОТИ

4

ЗА

ПРОТИ

5

ЗА

ПРОТИ

Примітка. У кожному рядку залишити незакресленою позицію ЗА або ПРОТИ, яка відповідає
волевиявленню того, хто голосує. Кількість поданих “ЗА” голосів у бюлетені не може
перевищувати квоту підрозділу
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