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засіданнях. Делегування членами організаційного комітету своїх
повноважень іншим особам не допускається.
2.3. Засідання проводить голова організаційного комітету або за його
дорученням заступник голови.
2.4. Рішення організаційного комітету приймаються більшістю голосів від
кількості присутніх членів та оформляються протоколами, які підписують голова
та секретар організаційного комітету.
2.5. Організаційно-технічне забезпечення засідань організаційного комітету,
підготовку необхідних матеріалів і оформлення протоколів засідань здійснює
секретар організаційного комітету.
3. Завдання та функції організаційного комітету
3.1. Основним завданням організаційного комітету є підготовка та
проведення виборів ректора Академії, забезпечення їх демократичності,
прозорості і відкритості, гласності, вільного волевиявлення та добровільної участі
у виборах.
3.2. Організаційний комітет на етапі підготовки виборів ректора Академії:
3.2.1. Розробляє Положення про організаційний комітет з проведення
виборів ректора Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової і
подає його на розгляд та затвердження Вченої ради академії.
3.2.2. Визначає співвідношення наукових, науково-педагогічних та
педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших
штатних працівників, виборних представників з числа студентів Академії згідно з
абзацом п’ятим частини третьої статті 42 Закону України «Про вищу освіту».
3.2.3. Визначає і доводить квоти представництва штатних працівників (що
не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних) та студентів
Академії для організації прямих таємних виборів для обрання представників для
участі у виборах ректора Академії.
3.2.4. Розробляє Положення про порядок обрання представників з числа
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора академії та Положення
про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати
участь у виборах ректора і подає їх на розгляд та затвердження Вченою радою
Академії.
3.2.5. Розробляє Положення про виборчу комісію з проведення виборів
ректора та Положення про взаємодію виборчої комісії із спостерігачами при
проведенні виборів ректора і подає їх на розгляд та затвердження Вченою радою
Академії.
3.2.6. Забезпечує разом з керівниками відповідних структурних підрозділів
Академії проведення виборів осіб, які мають право брати участь у виборах
ректора Академії, із категорій працівників, які не належать до наукових, науковопедагогічних, педагогічних працівників і студентів та своєчасно передає виборчій
комісії списки осіб, для участі у виборах ректора Академії, відповідно до
встановленої квоти.
3.2.7. Формує та передає виборчій комісії не пізніше ніж за сім календарних
днів до дати проведення виборів ректора Академії списки осіб, які мають право
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