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На виконання п.п. 2.12.2, 2.13, 2.13.1, 2.14, 2.14.1 Положення про
порядок проведення виборів ректора Херсонської державної морської
академії (у новій редакції), затвердженого рішенням Вченої ради від
05.12.2017 р. (Протокол №6), визначаються наступні вимоги до проведення
передвиборчої агітації у Херсонській державній морській академії:
1. Проводячи передвиборну агітацію, учасники виборчого процесу
зобов'язані дотримуватися положень Конституції України, Закону України
«Про вищу освіту», а також інших регламентуючих документів Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України та Херсонської
державної морської академії.
2. З урахуванням чинного законодавства України та Положення про
порядок проведення виборів ректора Херсонської державної морської
академії (у новій редакції) передвиборча агітація може вестися на зборах, у
пресі, на радіо і телебаченні, в будь-який інший спосіб і будь-якими
засобами.
3. Організаційний комітет має сприяти проведенню кандидатами
зустрічей з трудовим колективом та курсантами ХДМА шляхом надання їм
приміщення, завчасного оповіщення про час і місце зустрічей та здійснення
інших заходів.
4. Участь трудового колективу, курсантів і студентів у агітаційних
передвиборчих заходах здійснюється виключно на добровільних засадах.
5. Особам, що входять до складу виборчої комісії, не рекомендовано
брати участь у передвиборчій агітації кандидатів на посаду ректора
Херсонської державної морської академії.
6. Місцями для розміщення друкованих агітаційних матеріалів
кандидатів визначено наступні інформаційні стенди та дошки оголошень,
і

розташовані у місцях найбільшого скупчення працівників, курсантів і
студентів ХДМА:
- навчальний корпус №1 (просп. Ушакова, 20) - великий
інформаційний стенд на першому поверсі (між кабінетами
№114 і №116);
- навчальний корпус №2 (просп. Ушакова, 14) - дошка оголошень на
першому поверсі;
- навчальний корпус №3 (просп. Ушакова, 19/2) – на першому
поверсі (в холі);
- навчальний корпус №5 (вул. Богородицька, 122) – дошка оголошень
на другому поверсі;
- навчальний корпус №6 (просп. Ушакова, 42) - дошка оголошень на
першому поверсі;
- навчальний корпус №4 (вул. Небесної Сотні, 25) - дошка оголошень
на четвертому поверсі;
- гуртожиток (просп. Ушакова, 42) – дошка оголошень на другому
поверсі;
- екіпаж (вул. Небесної Сотні, 25) - дошка оголошень на першому
поверсі (біля читальної зали бібліотеки).
Виборчі програми кандидатів на посаду ректора Академії
розміщуються на офіційному веб-сайті Херсонської державної морської
академії, дошках оголошень, інформаційних стендах не пізніше, ніж за
десять календарних днів до виборів у вищезазначених місцях.
7. Кандидат на посаду ректора Академії повинен письмово узгодити
з організаційним комітетом час і місце проведення зустрічей з працівниками,
курсантами та студентами Академії.
8. Зустрічі кандидатів або їх представників з трудовим колективом та
курсантами можуть проводитися лише в актовій залі навчального корпусу
№1 (просп. Ушакова, 20) і виключно поза межами освітнього процесу в
рамках часового проміжку з 14.30 по 17.00 у робочі дні.
9. Організаційний
комітет
повинен
забезпечувати
кандидатам рівні можливості доступу до вищевказаних приміщень і
використання матеріалів передвиборчої агітації.
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10. Передвиборчі матеріали не повинні містити неправдивих даних,
комерційної реклами, пропаганди насильства, антидержавних закликів,
інформації, що порушує честь і гідність інших кандидатів на посаду ректора
Херсонської державної морської академії.
11. Кандидати на посаду ректора Академії припиняють свою
передвиборчу агітацію не пізніше, ніж за одну добу до виборів.
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