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виборів ректора Одеської державної академії будівництва га архітектури

1. Акредитація спостерігачів

Виборча комісія з проведення виборів ректора ОДАБА акредитує 
спостерігачів від:

- кандидатів на посаду ректора;
- представники громадських організацій;
- Одеської Обласної державної адміністрації;
- Міністерства освіти і науки України.

Вимоги до офіційних спостерігачів:
- вік -  від 18 років;
- громадянство України;
- від кандидатів на посаду ректора -  працівники ОДАБА (па постійній 

основі) або студенти (денної форми навчання) ОДАБА.
Не можуть бути офіційними спостерігачами:

- члени організаційного комітету та виборчих комісій академії;
- військовослужбовці.

Реєстрація офіційних спостерігачів здійснюється на підставі подання 
заяви на ім’я виборчої комісії академії.

У поданні про реєстрацію офіційних спостерігачів зазначається:
- прізвище, ім ’я, по батькові;
- громадянство;
- дата народження;
- місце проживання та адреса;
- місце роботи;
- посада;
- номер контактного телефону.

Подання на реєстрацію спостерігачів за своїм підписом здійснюють: 
кандидат на посаду ректора; уповноважена особа Одеської обласної 
адміністрації; уповноважена особа Міністерства освіти і науки України, 
уповноважена особа від громадської організації.

Від кожного кандидата у виборчій комісії може бути зареєстровано не 
більше двох спостерігачів. Подання вноситься не пізніше, як за 5 днів до дня 
голосування.
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У випадку, коли дотримані всі вимоги до офіційних спостерігачів та 
пунктів подання, виборча комісія академії зобов’язана зареєструвати 
офіційних спостерігачів не пізніше наступного дня після внесення подання і а 
видати їм посвідчення за формою, встановленою виборчою комісією 
академії.

З моменту реєстрації у виборчій комісії академії офіційних спостерігачів 
починаються їхні повноваження, а — після встановлення виборчою комісією 
результатів виборів ректора академії — припиняються.

2. Правовий статус спостерігачів

Спостерігачі, зареєстровані виборчою комісією, можуть здійснювати 
спостереження за виборчим процесом тільки у даній комісії.

Спостерігачі мають право:
- бути присутніми на засіданнях виборчих комісій, при голосуванні, при 

встановленні підсумків голосування;
робити фото-, аудіо- та відеозаписи з дотриманням вимог чинного

законодавства;
- звертатися до голови виборчої комісії, секретаря комісії щодо усунення 

порушень Положення щодо проведення виборів ректора ОДА НА;
- отримувати копії протоколів про підсумки голосування;
- складати акти про виявлення порушень Положення про проведення 

виборів ректора Академії.
Акт про виявлені порушення Положення має бути підписаний офіційним 

спостерігачем та не менш, як двома виборцями, які засвідчують факт цього 
порушення із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, посади.

Офіційні спостерігачі не мають права:
- чинити дії, що порушують встановлений Положенням хід виборчого 

процесу;
- чинити дії, що заважають членам виборчої комісії здійснювати свої 

повноваження;
- агітувати за певного кандидата.

3. Заходи впливу на спостерігачів у випадку порушення ними цього
Положення

У випадку порушення Положення виборча комісія може застосувати до 
офіційного спостерігача такі заходи впливу:

- зробити спостерігачу попередження (рішення приймається більшістю 
голосів);

- позбавити спостерігача права бути присутнім на засіданні комісії 
(приймається 2/3 голосів членів комісії, присутніх на засіданні);

- достроково припинити повноваження спостерігача (рішення приймається 
більшістю голосів).

Виборча комісія зобов’язана видати копію своєї постанови спостерігач}, 
який допустив порушення цього Положення.
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Кандидат на посаду ректора, або громадська організація можуть замінити 
офіційного спостерігача, але не пізніше, ніж за три доби до дня голосування. 
Для цього вони повинні звернутися із письмовою заявою до виборчої комісії 
про припинення повноважень спостерігача і додати документи для реєстрації 
спостерігачем іншої особи.

Офіційний спостерігач може достроково скласти повноваження за 
власною ініціативою. Для цього спостерігач звертається до виборчої комісії 
із заявою про складення своїх повноважень. У разі отримання такої заяви 
виборча комісія повинна прийняти рішення про скасування реєстрації 
офіційного спостерігача. Копія такого рішення надається відповідному 
кандидату на посаду ректора або керівнику громадської організації.

Голова організаційного комітету Ю. Крутій


