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ПОЛОЖЕ1
про порядок обрання представників
з числа здобувачів вищої освіти, які мають право брати участь у виборах
ректора Одеської державної академії будівництва і архітектури

1. Загальні положення
1.1.

Полож ення

про

порядок

обрання

представників

з

числа

здобувачів вищої освіти (студентів, аспірантів), які мають право брати участь
у виборах ректора Одеської державної академії будівництва і архітектури
(далі - Академія) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» (зі змінами), М етодичних рекомендацій щодо особливостей виборчої
системи та порядку обрання керівника закладу вищ ої освіти (зі змінами, що
внесені згідно з Постановою КМ №633 від 19.08.2015; № 212 від 21.03.2016;
№1005 від 28.11.2018; № 360 від 13.05.2020), П олож ення про порядок
проведення виборів ректора.
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брати
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ви борах
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1.3.

Кількість Представників складає не менше

15 відсотків від

кількості осіб, які маю ть право брати участь у виборах згідно ч. 2 ст. 42
Закону України «Про вищу освіту».
1.4.

Усі здобувачі вищ ої освіти в Академії, мають рівні права та

можуть обиратися та бути обраними до числа Представників.
1.5.

З припиненням особою навчання в Академії припиняється її

право на представницькі функції в якості Представників.
1.6.

Представники обираються

строком

на одні вибори ректора

Академії (далі - Вибори). У разі, якщо Вибори визнаються такими, що не
відбулися, Представники зберігають свої представницькі функції до того часу,
поки Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один
рік або до настання обставин, зазначених у п. 1.5.
1.7.

Організацію та підготовку до обрання Представників для участі

у виборах ректора А кадемії здійснює організаційний комітет, студентська
рада, керівники структурних підрозділів.

2. Делегування здобувачів вищої освіти до числа кандидатів в
Представники
2.1. Делегування здобувачів вищої освіти до

числа

кандидатів

в

Представники відбувається окремо за кожним о б ’єднанням здобувачів вищої
освіти за курсом, спеціальністю тощо (далі - О б ’єднання здобувачів вищої
освіти) інститутів А кадемії (далі -

Інститут)

пропорційно до

кількості

здобувачів вищ ої освіти, що навчаються у цьому о б ’єднанні.

3. Вибори Представників
3.1. Дата та місце проведення виборів Представників від Інституту
визначається Оргкомітетом з проведення виборів ректора, рекомендований
час проведення з 9:00 до 15:00.
3.2. Інформація

про

дату,

час

і

місце

голосування

підлягає

оприлюдненню Оргкомітетом не пізніше, ніж за три дні до дня виборів через
інформаційні ресурси Інституту (дош ка оголошень, веб-сайт).
3.3. Збори О б ’єднання здобувачів вищої освіти вважаються такими, що
відбулися, у разі присутності на них не менше 50% від загальної кількості
здобувачів вищ ої освіти у даному о б ’єднанні.
3.4. Для організації та проведення процесу обрання Представників ві ї,
О б ’єднання здобувачів вищої освіти формується Л ічильна комісія (далі
Комісія). Кількісний та особовий склад Комісії рекомендується студентською
радою Інституту та затверджується зборами О б ’єднання здобувачів вищої
освіти шляхом відкритого голосування.
3.5. Комісія на перш ому засіданні під час зборів обирає із свого складу
голову, заступника голови та секретаря.
3.6. Комісія перевіряє та завіряє підписом голови і секретаря, список
осіб, які мають право брати участь у виборах.
3.7. Бюлетені для таємного голосування виготовляються Комісією
після затвердження списку Представників у кількості, яка відповідає кількості
осіб, що присутні на зборах і мають правобрати участь у голосуванні.
Бюлетені для голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови
та секретаря Комісії, що виготовляла бюлетені.
3.8. Скриньки
Інституту.

для

голосування

повинні

бути

скріплені

печаткою

3.9. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути
присутніми: члени виборчої комісії Академії, член організаційного комітету з

проведення виборів ректора Академії, а також спостерігачі від кандидатів на
посаду

ректора

Академії та спостерігачі

від студентських

громадських

організацій, які мають бути акредитовані виборчою комісією Академії не
пізніше, ніж за 24 години до виборів.
3.10. Прим іщ ення
достатньою

для

кількістю

кабін

голосування
для

повинно

таємного

бути

голосування.

обладнане
Розміщення

обладнання у приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб
місця видачі бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін (кімнат) для
таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів та осіб, які
мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах для
таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а також
наявність засобів для заповнення бюлетеня для голосування.
3.11. Організація проведення голосування та підтримання належного
порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування
покладаються на Комісію.
3.12. Голова Комісії у день виборів

передає членам

Комісії,

які

здійснюють видачу бюлетенів для голосування, список виборців. Відповідні
члени

Комісії

забезпечую ть

їх

збереження

і

дотримання

порядку

їх

використання.
3.13. Голова

Комісії

передає

необхідну

кількість

бюлетенів

для

голосування членам Комісії, що видають бюлетені особам, які мають право
брати участь у виборах.
3.14. Член Комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови
пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуванні, документа,
що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить
навпроти свого прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у
голосуванні.
3.15. Бю летень для голосування заповнюється особою, яка бере участь
у

голосуванні,

особисто

в

кабіні

заповнення бюлетенів забороняється

для

таємного

голосування.

присутність у кабіні

Під

час

для таємного

голосування інших осіб, здійснення фото- та відео-фіксації у будь-який спосіб.
Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень
для

голосування,

має

право

за дозволом

голови

Комісії

скористатися

допомогою іншої особи, крім членів Комісії.
3.16. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні,
робить позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у
квадраті навпроти варіанту, що відповідає її волевиявленню.
3.17. Особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений
бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до
особи, яка бере участь у голосуванні, оприлюднити своє волевиявлення.

3.18. Після

завершення

голосування

приміщення

для

голосування

зачиняється і в ньому маю ть право знаходитись члени Комісії Інституту, член
організаційного

комітету

з

проведення

виборів

ректора

Академіїта

спостерігачі відповідно до п.3.9 цього Положення.
3.19. Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування
відкриваються

почергово.

При

відкритті

виборчої

скриньки

її

вміст

викладається на стіл, за яким розміщ уються члени Комісії.
3.20. Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Комісії у тому
ж приміщенні, де відбувалося голосування.
3.21. П ідрахунок голосів починається

негайно

після

закінчення

голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання

га

підписання протоколу про результати голосування.
3.22. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування
бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування.
Бюлетені для голосування розкладаються
табличками,

що

описують

результати

на місця, позначені окремими

волевиявлення

виборців.

Окремо

робиться табличка з написом «Недійсні».
При розкладанні бюлетенів член комісії, визначений Комісією, показує
кожний бюлетень усім членам комісії та особам, присутнім під час підрахунку
голосів, оголош ую чи результат голосування. У разі виникнення сумнівів щодо
змісту бюлетеня Комісія розв’язує питання голосування. При цьому, кожен
член Комісії має право оглянути бюлетень особисто. Па час огляду бюлетеня
робота з іншими бюлетенями припиняється.
3.23. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним \
випадках якщо:
— у бюлетені зроблено більше необхідної кількості позначок;
— не зроблено ж одної позначки;
— неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
3.24. Після розкладання бюлетенів член комісії, визначений Комісією,
підраховує кількість бюлетенів,

що описують результати

волевиявлення

виборців, а також кількість недійсних бюлетенів. На вимогу члена Комісії чи
спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів. І Іід час
підрахунку голосів кожен член Комісії має право перевірити або перерахувати
відповідні бюлетені. Результати підрахунку голосів оголош уються головою
Комісії і підлягають вклю ченню
результати голосування.

секретарем

Комісії до

протоколу

про

3.25. Комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи
дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості поданих
бюлетенів.

3.26. Протокол про результати голосування складається Комісією у
двох

оригінальних

примірниках.

За

запитом,

копії

протоколу

можуть

надаватися кожному члену комісії та спостерігачам.
3.27. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником
голови,

секретарем

та

присутніми

членами

Комісії.

У

разі

незгоди

із

результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член комісії має
право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додасться до
протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.
3.28.

Перш ий

примірник

протоколу

про

результати

голосування

передається Оргкомітету з проведення виборів ректора. Другий примірник
протоколу залишається у Студентській раді.
3.29.

Організаційний

комітет

після

проведення

зборів

у

всіх

О б ’єднаннях здобувачів вищої освіти формує загальний по академії список
Представників з числа здобувачів вищої освіти для участі у виборах ректора
Академії, завіряє його підписом голови та секретаря організаційного комітету,
скріплює печаткою Академії і передає його Виборчій Комісії Академії не
пізніше, ніж за 7 днів до дати виборів ректора.
3.30. Процес голосування і підрахунку голосів може фіксуватися за
допомогою

відповідних

відео

та

фотозасобів.

При

Представників,

які

цьому,

не

повинна

порушуватися таємниця голосування.
3.31.

Результати

обрання

братимуть

участь у

виборах ректора Академії, підлягають оприлю дненню на дошці оголошень,
веб-сайті Академії тощо.
3.32.

Уся

виборча документація

(бюлетені

кожного О б ’єднання

здобувачів вищ ої освіти, запаковані в конверт або пакет, підписаний всіма
членами лічильної комісії, протоколи лічильних комісій, списки здобувачів
вищої освіти тощ о) передаються члену організаційного комітету, який був
присутнім на зборах, для подальшого їх зберігання в установленому порядку.
3.33. Вибори кандидатів у Представники даного О б ’єднання здобувачів
вищої освіти А кадемії вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли
участь не менше, ніж 50 відсотків здобувачів вищ ої освіти даного О б ’єднання,
а кожен із кандидатів у Представники набрав більше 50 відсотків голосів
здобувачів вищ ої освіти даного О б ’єднання.
Якщо один або декілька кандидатів у Представники

не набрали

потрібної кількості голосів, то на цих же зборах замість них висовуються інші
кандидати і здійснюється повторне голосування.

Голова оргкомітету

Ю. Крупій

Голова студентської ради

А. Чисгяков

