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1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про порядок обрання представників з числа студентів,
що мають право брати участь у виборах ректора Подільського державного
аграрно-технічного університету (далі - Положення) розроблене відповідно до
вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1556, Методичних
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України від 05.12.2014 р. №726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону
України «Про вищу освіту», Статуту Подільського державного аграрнотехнічного університету, Положення про порядок проведення виборів ректора
Подільського державного аграрно-технічного університету (далі –
Університет).
1.2. Виборнi представники з числа студентiв денної форми навчання, якi
мають право брати участь у виборах ректора Унiверситету (далi Представники), обираються студентами прямим таємним голосуванням.
1.3. Кiлькiсть Представникiв складає не менше 15 вiдсоткiв осiб, якi
мають право брати участь у виборах вiдповiдно до ч. 3 ст. 42 Закону України
«Про вищу освiту».
1.4. Порядок обрання Представникiв для участi у виборах з числа
студентiв базового закладу Унiверситету та Коледжу Подільського державного
аграрно-технічного університету, Новоушицького коледжу Подільського
державного аграрно-технічного університету, Шепетівського коледжу
Подільського державного аграрно-технічного університету, Хотинського
коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету,
Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету, Снятинського коледжу Подільського державного аграрнотехнічного університету, Бучацького коледжу Подільського державного
аграрно-технічного університету визначається цим Положенням, Положенням
про студентське самоврядування Унiверситету та Положеннями про
студентське самоврядування вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Унiверситету.
1.5. Уci студенти, якi навчаються в Унiверситеті, Коледжі Подільського
державного аграрно-технічного університету, Новоушицькому коледжі
Подільського державного аграрно-технічного університету, Шепетівському
коледжі
Подільського
державного
аграрно-технічного
університету,
Хотинському
коледжі
Подільського
державного
аграрно-технічного
університету, Кіцманському коледжі Подільського державного аграрно2

технічного університету, Снятинському коледжі Подільського державного
аграрно-технічного
університету,
Бучацькому коледжі
Подільського
державного аграрно-технічного університету мають рiвнi права та можуть
обиратись та бути обраними до числа Представникiв.
1.6. З припиненням особою навчання у закладi вищої освiти втрачається
право на представницькi функцiї в числi Представникiв.
1.7. Представники обираються строком на однi вибори ректора
Унiверситету (далi - Вибори). У разi, якщо Вибори визнаються такими, що не
вiдбулися, Представники зберiгають свої представницькi функцiї до того часу,
доки Вибори не визнають такими, що вiдбулися, але не бiльше нiж до
завершення навчального року або до настання обставин, зазначених у п. 1.6
цього Положення.
1.8. Для контролю за ходом процесу обрання Представникiв та проведення
їх виборiв формується студентська виборча комiсiя (далi - Комiсiя), яка
здiйснює свої повноваження пiд загальним координуванням Органiзацiйного
комiтету з проведення виборiв ректора Унiверситету (далi – Органiзацiйний
комiтет). Комiсiя обирається з числа студентiв, якi навчаються в Унiверситетi.
Кiлькiсний та особовий склад
Кoмiciї
рекомендується
студентським
Парламентом.
1.9. Комiсiя на першому засiданнi обирає iз свого складу голову,
заступника голови та секретаря. Протокол засідання із підписами голови і
секретаря передаються Організаційному комітету.
1.10.Повноваження Кoмiciї регламентуються цим Положенням.
1.11.Для органiзацiї та проведення процесу обрання Представникiв в
Унiверситетi та у вiдокремлених структурних пiдроздiлах Унiверситету
формуються студентськi дiльничнi виборчi комісії (далi - Дiльнична комiсiя).
Мiсцезнаходження та адреса студентських дiльничних комiсiй:
- факультету агротехнологій і природокористування (м. Кам'янецьПодільський, вул. ____________, __, навчальний корпус № ____);
- факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві (м.
Кам'янець-Подільський, вул. ____________, __, навчальний корпус № ____);
- економічного
факультету
(м.
Кам'янець-Подільський,
вул.
____________, __, навчальний корпус № ____);
- інженерно-технічного факультету (м. Кам'янець-Подільський, вул.
____________, __, навчальний корпус № ____);
- Коледжу Подільського державного аграрно-технічного університету
(Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Лесі Українки, 95);
- Новоушицького коледжу Подільського державного аграрно-технічного
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університету (Хмельницька область, смт Нова Ушиця, вул. Подільська, 34);
- Шепетівського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Хмельницька область, м. Шепетівка, проспект Миру, 25);
- Хотинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Чернівецька область, м. Хотин, вул. Незалежності, 54Б,);
- Кіцманського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Чернівецька область, м. Кіцмань, вул. Миколайчука, 3);
- Снятинського коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Воєводи Коснятина,
72);
- Бучацького коледжу Подільського державного аграрно-технічного
університету (Тернопільської область, Бучацький району, с. Трибухівці, вул.
В.Винниченка, 4).
Дiльнична комiсiя обирається з числа студентiв, якi навчаються на
факультетах та у вiдокремлених структурних пiдроздiлах (далi - ВСП).
Кiлькiсний та особовий склад Дiльничної кoмiciї затверджується на зборах
студентського Парламенту Університету та ВСП вiдкритим голосуванням.
1.12. Дiльнична комiсiя на першому засiданнi обирає зi свого складу
голову, заступника голови та секретаря.
1.13. Повноваження
Дiльничної
комiсiї
регламентуються
цим
Положенням.
1.14. Адмiнiстрацiя Унiверситету та його ВСП не має права втручатися у
процес формування Кoмiciї та Дiльничних комiсiй, делегування до числа
кандидатiв у Представники, а також безпосередньо обрання Представникiв.
1.15. Керiвництво факультетiв Університету та ВСП забезпечує належнi
умови для роботи Кoмiciї та Дiльничних комiсiй, а також надає iнформацiю та
документи, необхiднi для виконання покладених на цi виборчi кoмiciї завдань.
1.16. Органiзацiйний комiтет передає Кoмiciї та Дiльничним комiсiям
iнформацiю вiдповiдних пропорцiйних квот та списки студентiв факультетів
Університету та ВСП, завiренi вiддiлом кадрiв Унiверситету.
2.
ДЕЛЕГУВАННЯ СТУДЕНТIВ ДО ЧИСЛА КАНДИДАТIВ В
ПРЕДСТАВНИКИ
2.1. Делегування студентiв до числа кандидатiв у Представники
вiдбувається окремо з кожного факультету Університету, та ВСП пропорцiйно
до кiлькостi студентiв, якi навчаються на факультетi Університету та у ВСП.
2.2. Пропорцiйну кiлькiсть Представникiв вiд факультету та ВСП
Унiверситету визначають за формулою:
𝑛
𝑁𝑖 = × 𝑃
𝑁
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де Ni – кiлькiсть Представникiв вiд факультету Університету або ВСП;
n – кiлькiсть студентiв, якi навчаються на факультетi Університету або у
ВСП;
N – загальна кiлькiсть студентiв денної форми, якi навчаються в
Унiверситетi та ВСП (разом);
Р - загальна кiлькiсть Представникiв, що визначається згiдно п 1.3 цього
Положення.
Округлення до цiлого вiдбувається за правилом округлення до
найближчого цiлого.
2.3. Студентський Парламент факультету та ВСП Унiверситету,
затверджує список делегатiв до числа кандидатiв у Представники вiд
факультету, та ВСП Унiверситету, приймає рiшення про внесення делегатiв до
бюлетеню для таємного голосування списком.
2.4. Форму бюлетеня для голосування наведено у Додатку 1.
3.
ВИБОРИ ПРЕДСТАВНИКIВ
3.1. Вибори Представникiв вiд факультету, та ВСП Унiверситету
вiдбуваються прямим таємним голосуванням серед студентiв, якi навчаються на
факультетi або ВСП Унiверситету.
3.2. Уci студенти, якi навчаються в Університеті, у ВСП, мають право
брати участь у таємному голосуваннi.
3.3. Органiзацiю та проведення процесу обрання Представникiв вiд
факультетiв Університету та ВСП здiйснює Комiсiя, Дiльничнi кoмiciї.
3.4. Контроль за перебiгом процесу обрання Представникiв у ВСП
Унiверситету здiйснюють Дiльничнi комiсiї ВСП Унiверситету.
3.5. Дiльнична комiсiя складає, завiряє пiдписом голови та секретаря,
скрiплює печаткою вiдповiдного факультету та ВСП Унiверситету список осiб,
якi мають право брати участь у виборах, не пiзнiше, нiж за 1 день до дати
проведення виборiв.
3.6. Бюлетенi для таємного голосування виготовляються Дiльничною
комiсiєю пiсля затвердження списку кандидатiв у Представники вiд
факультетiв, ВСП Унiверситету, але не пiзнiше, нiж за 12 годин до початку
виборiв у кiлькостi, яка вiдповiдає кiлькостi осiб, якi мають право брати участь
у голосуваннi та включенi до вiдповiдних спискiв на виборчiй дiльницi.
Бюлетенi для голосування засвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови
та секретаря Дiльничної комiсiї, що виготовляла бюлетенi, та скрiплюються
печаткою вiдповiдного факультету, ВСП Унiверситету.
3.7. Дата та мiсце проведення виборiв Представникiв вiд факультетiв, ВСП
Унiверситету визначається Органiзацiйним комiтетом.
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3.8. Iнформацiя про дату, час і місце голосування пiдлягає оприлюдненню
Комiсiєю та Дiльничними комiсiями ВСП Унiверситету не пiзнiше, нiж за три
днi до дня виборiв через iнформацiйнi ресурси базового закладу Унiверситету
та ВСП Унiверситету (дошка оголошень, веб-сайт).
3.9. Скриньки для голосування, що вiдбудеться в примiщеннях
Унiверситету повиннi бути скрiпленi печаткою Унiверситету, а для голосування
у ВСП Унiверситету, печаткою цих пiдроздiлiв.
3.10. Пiд час голосування, а також пiдрахунку голосiв мають право бути
присутнiми: член Органiзацiйного комiтету, члени Кoмiciї, а також спостерiгачi
вiд кандидатiв на посаду ректора Унiверситету та спостерiгачi вiд студентських
громадських органiзацiй.
3.11. Примiщення для голосування повинно бути обладнане достатньою
кiлькiстю кабiн для таємного голосування. Розмiщення обладнання у
примiщеннi для голосування здiйснюється таким чином, щоб мiсця видачi
бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд з кабiн для таємного голосування,
виборчi скриньки були у полi зору членiв Дiльничної кoмiciї та осiб, якi мають
право бути присутнiми в примiщеннi для голосування. В кабiнах для таємного
голосування повинно бути забезпечено належне освiтлення, а також наявнiсть
засобiв для заповнення бюлетеня для голосування.
3.12. Органiзацiя проведення голосування та пiдтримання належного
порядку у примiщеннi для голосування, забезпечення таємностi голосування
покладаються на Дiльничну комiсiю.
3.13. Голова Дiльничної комiсiї у день виборiв передає членам
Дiльничної комiсiї, якi здiйснюють видачу бюлетенiв для голосування, список
виборцiв. Вiдповiднi члени Дiльничної комiсiї забезпечують їх збереження i
дотримання порядку їх використання.
3.14. Голова Дiльничної комiсiї у день виборiв передає необхiдну
кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам Дiльничної комiсiї, що видають
бюлетенi особам, якi мають право брати участь у виборах.
3.15. Член Дiльничної комісії здiйснює видачу бюлетеня для голосування
за умови пред'явлення особою, яка має право брати участь у голосуваннi,
документа, що засвiдчує особу (паспорт громадянина України, паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, студентський квиток, залiкова
книжка студента Унiверситету, вiйськовий квиток). Особа, яка отримує
бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прiзвища пiдпис у списку
осiб, якi мають право брати участь у голосуваннi.
3.16. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у
голосуваннi, особисто у кабiнi для таємного голосування. Пiд час заповнення
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бюлетенiв забороняється·присутнiсть у кабiнi для таємного голосування iнших
осiб, здiйснення фото та вiдео фiксацiї у будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок
фiзичних вад не може самостiйно заповнити бюлетень для голосування, має
право за дозволом голови Дiльничної комiсiї скористатися допомогою iншої
особи.
3.17. У бюлетенi для голосування особа, яка бере участь у голосуваннi,
робить позначку «плюс» («+») або iншу, що засвiдчує її волевиявлення та
вiдповiдає її волевиявленню («за» чи «проти»).
3.18. Особа, яка бере участь у голосуваннi, опускає заповнений
бюлетень для голосування у скриньку. Забороняються вимагати або звертатися
з проханням до особи, яка бере участь у голосуваннi, оприлюднити своє
волевиявлення.
3.19.
Пiсля завершення голосування примiщення для голосування
зачиняється i в ньому мають право знаходитись члени Кoмiciї, члени
Дiльничної комiсiї за мiсцем проведення голосування, член Органiзацiйного
комiтету та спостерiгачi вiдповiдно до п. 3.10 цього Положення.
3.20.
Пiсля перевiрки цiлiсностi печаток, скриньки для голосування
Дiльничною комiсiєю вiдкриваються за мiсцем проведення голосування
почергово. При вiдкриттi виборчої скриньки її вмiст викладається на стiл, за
яким розмiщуються члени Дiльничної кoмiciї.
3.21.
Підрахунок голосів здійснюється відкрито членами Дільничної
комісії за місцем проведення голосування у тому ж приміщенні, де відбувалося
голосування.
3.22.
Підрахунок голосів починається негайно після закінчення
голосування, проводиться без перерви і закінчується після складання та
підписання протоколу про результати голосування.
3.23.
Дiльнична комiсiя за мiсцем проведення голосування пiдраховує
загальну кiлькiсть виданих для голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв,
виявлених у скриньках для голосування. Бюлетенi для голосування
розкладаються на мiсця, позначенi окремими табличками, що описують
результати волевиявлення виборцiв «За», «Проти». Окремо робиться табличка з
написом «Недiйснi».
При розкладаннi бюлетенiв член комісії, визначений Дiльничною комiсiєю
за мiсцем проведення голосування, показує кожний бюлетень усiм членам
кoмiciї та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв, оголошуючи результат
голосування. У разi виникнення сумнiвiв щодо змiсту бюлетеня Дiльнична
комiсiя за мiсцем проведення голосування вирiшує питання голосуванням. При
цьому кожен член Дiльничної комiсiї за мiсцем голосування має право оглянути
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бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими бюлетенями
припиняється.
3.24. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у
випадках якщо:
• у бюлетенi зроблено бiльше однiєї позначки проти одного прiзвища
кандидата у представники;
• не зроблено жодної позначки;
• неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
3.25. Пiсля розкладання бюлетенiв член кoмiciї, визначений Дiльничною
комiсiєю, пiдраховує кiлькiсть бюлетенiв, що описують результати
волевиявлення виборцiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимогу
члена Дiльничної комiсiї чи спостерiгача може бути проведено повторний
пiдрахунок бюлетенiв. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член Дiльничної
кoмiciї має право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати
пiдрахунку голосiв оголошуються головою Дiльничної комiсiї i пiдлягають
включенню секретарем Дiльничної кoмiciї до протоколу про результати
голосування.
3.26. Дiльнична комісія зобов'язана пiд час пiдрахунку голосiв
перевiрити, чи дорiвнює кiлькiсть осiб, якi взяли участь у голосуваннi, кiлькостi
поданих бюлетенiв.
3.27. Дiльнична комiсiя за результатами пiдрахунку голосiв складає
протокол за формою, наведеною у Додатку 2.
3.28. Протокол про результати голосування складається Дiльничною
комiсiєю у двох оригiнальних примiрниках. За запитом копiї протоколу можуть
надаватися кожному i з членiв комiсiї та спостерiгачам.
3.29. Кожен примiрник протоколу пiдписується головою, заступником
голови, секретарем та присутнiми членами Дiльничної комiсiї. У разi незгоди iз
результатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член кoмiciї має
право письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково додається до
протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протоколу не допускається.
3.30. Перший примiрник протоколу про результати голосування
передається до Органiзацiйного комiтету через його представника, який був на
виборах. Другий примiрник протоколу залишається у Студентськiй органiзацiї
Унiверситету, студентськiй органiзацiї ВСП Унiверситету.
3.31. Вибори представникiв з числа студентiв факультетiв, ВСП
Унiверситету, що мають право брати участь у виборах ректора Унiверситету,
вважаються такими, що вiдбулися, якщо участь у них взяли бiльше 50 вiдсоткiв
загальної кiлькостi студентiв факультетiв, ВСП Унiверситету.
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3.32. Висуненi виборнi Представники з числа студентiв факультету, та
ВСП Унiверситету, внесенi до бюлетеня для таємного голосування, вважаються
обраними Представниками, якщо вони набрали бiльше 50 вiдсоткiв голосiв з
числа студентiв факультету, та ВСП Унiверситету, якi взяли участь у виборах
Представникiв факультету, та ВСП Унiверситету.
3.33. Результати обрання представників з числа студентів, що братимуть
участь у Виборах, пiдлягають оприлюдненню Комiсiєю на офiцiйному сайтi та
дошках оголошень Унiверситету та його ВСП.
3.34. Вся виборча документацiя (бюлетенi кожного факультету
Унiверситету та кожного ВСП, якi укладаються в конверти, що пiдписуються
всiма членами вiдповiдної Дільничної кoмiciї; протоколи Дільничної комiсiї;
протоколи вiдповiдних зборiв, списки студентів, заяви, скарги тощо)
передаються члену Органiзацiйного комiтету, який присутнiй на зборах, для
подальшого їх зберiгання у порядку, встановленому рішенням Органiзацiйного
комiтету. Вказанi вище документи зберiгаються протягом п’яти рокiв.
Додатки:
•
Додаток № 1 - Виборчий бюлетень;
•
Додаток № 2 - Протокол засiдання студентської виборчої кoмiciї.
Голова Органiзацiйного комiтету
з проведення виборiв ректора
Подільського державного аграрнотехнічного університету
ПОГОДЖЕНО
на засiданнi первинної профспiлкової
організації співробітників та
студентів Подільського державного
аграрно-технічного університету
29 серпня 2019 р. (протокол № 7)
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