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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про виборчу комісію з проведення виборів 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 аграрно-технічного університету, Положення про порядок
проведення виборів ректора Подільського державного аграрно-технічного
університету (далі – Університет).
1.2. Це Положення визначає порядок роботи Виборчої комiсiї з
проведення виборiв ректора Унiверситету (далi - Виборча комiсiя) щодо
органiзацiї, пiдготовки i проведення голосування на виборчих дiльницях в
Унiверситетi, на якiй голосують працiвники та студенти, а також встановлення
результатiв виборiв ректора Унiверситету.
1.3. Положення, а також змiни i доповнення до нього, затверджуються
вченою радою Унiверситету за погодженням з первинною профспілковою
організацією співробітників та студентів Подільського державного аграрнотехнічного університету (далі – профспілкова організація ПДАТУ) i вводяться в
дiю наказом ректора Унiверситету.
1.4. Дiяльнiсть Виборчої комiсiї координує Органiзацiйний комiтет з
проведення виборiв ректора Подільського державного аграрно-технічного
університету (далi - Органiзацiйний комiтет). Виборча комiсiя в межах
компетенцiї спiвпрацює з адміністрацiєю та посадовими особами Унiверситету,
профспiлковою органiзацiєю ПДАТУ, самоврядними студентськими та
громадськими органiзацiями, засобами масової iнформацiї.
1.5. Метою дiяльностi Виборчої комiсiї є проведення голосування на
виборах ректора Унiверситету на принципах вiдкритостi, гласностi, таємного та
вiльного волевиявлення, добровiльної участi у виборах, демократичностi,
забезпечення рiвностi прав учасникiв виборiв.
1.6. Основними завданнями Виборчої комiсiї є забезпечення таємного та
вiльного волевиявлення особами, якi мають право на участь у виборах ректора
Унiверситету; забезпечення проведення на високому органiзацiйному рiвнi
голосування; органiзацiя своєчасного, вiдкритого та об’єктивного пiдрахунку
голосiв; оформлення результатiв голосування та подання iнформацiї
Органiзацiйному комiтету.
2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ВИБОРЧОЇ КOMICІЇ
2.1. Виборча
комiсiя
формується
iз
штатних
наукових,
науково-педагогiчних, педагогiчних працiвникiв, iнших категорiй штатних
працiвникiв, студентiв Унiверситету. Кандидат на посаду ректора Унiверситету
не може бути членом Виборчої комiсiї. Одна i та ж сама особа не може бути
членом Органiзацiйного комiтету i Виборчої комiсiї. Кiлькiсний та
персональний склад членів Виборчої комiсiї обирається та затверджується
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Конференцією трудового колективу ПДАТУ.
2.2. Виборча комiсiя набуває своїх повноважень з моменту видання
наказу ректора Унiверситету. Повноваження членiв Виборчої комісії
припиняються пiсля завершення процедури проведення виборiв ректора
Унiверситету та призначення його на посаду у порядку, передбаченому
Законом України «Про вищу освіту».
2.3. Члени Виборчої комiсiї на першому органiзацiйному засiданнi
простою бiльшiстю голосiв шляхом вiдкритого голосування обирають Голову,
заступника Голови та секретаря Виборчої комiсiї. Протоколи Виборчої комiсiї
пiдписують Голова та секретар Виборчої комiсiї.
2.4. Голова Виборчої комісії:
2.4.1. Несе персональну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi
бюлетенiв кiлькостi особам, якi мають право брати участь у виборах ректора
Унiверситету, та збереження бюлетенiв у примiщеннi Виборчої комiсiї у сейфi
(металевiй шафi).
2.4.2. Передає необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування головам
дiльничних виборчих комiсiй Унiверситету.
2.4.3. Передає головам дiльничних виборчих комiсiй аркушi списку
виборцiв для дiльничних виборчих комiсiй.
2.4.4. Органiзовує роботу та розподiл функцiональних обов'язкiв кожного
члена Виборчої комiсiї на весь перiод проведення голосування.
2.5. За поданням Органiзацiйного комiтету утворюються виборчі
дільниці та дільничі виборчі комісії, їx перелiк, мiсця розташування та
персональний склад затверджуються наказом ректора Унiверситету.
Органiзацiя, підготовка, проведення голосування та встановлення результатів
голосування виборiв ректора Унiверситету на виборчих дiльницях
Унiверситету покладаються на Виборчу комiсiю. Наказ про створення виборчих
дiльниць та дільничі виборчі комісії оприлюднюється Органiзацiйним
комiтетом у день його видання.
2.6. Дiльничнi виборчi кoмiciї дiють вiдповiдно до Положення про
виборчу дiльницю та дiльничну виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора
Подільського державного аграрно-технічного університету. Вiдповiдно до
цього Положення Виборча комiсiя має статус головної виборчої комiсiї по
вiдношенню до дiльничних виборчих комiсiй.
2.7. Особи, якi є членами Виборчої комiсiї, здiйснюють свої
повноваження на громадських засадах і на час виконання ними зазначених
повноважень можуть звiльнятися вiд основної роботи в Унiверситетi iз
збереженням за ними заробiтної плати.
2.8. Ректор Унiверситету забезпечує належнi умови для роботи Виборчої
комiсiї, а також сприяє отриманню її членами iнформацiї та документiв,
необхiдних для виконання ними своїх завдань. Виборчiй комiсiї виділяється
окреме, придатне для роботи примiщення, обладнане засобами зв'язку,
оргтехнiкою тощо, необхiдними для виконання нею завдань, сейф (металеву
шафу) для зберiгання виборчої документацiї.
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3. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КOMICІЇ
3.1. Основною формою роботи Виборчої кoмiciї є засiдання, якi
проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання приймає Голова
Виборчої кoмiciї.
3.2. Члени Виборчої кoмiciї зобов’язанi брати участь у його засiданнях.
Делегування членами Виборчої кoмiciї своїх повноважень iншим особам не
допускається.
3.3. Засiдання проводить Голова Виборчої кoмiciї або за його дорученням
заступник Голови.
3.4. Засiдання Виборчої кoмiciї розпочинається за наявностi кворуму - 2/3
вiд загальної кiлькостi її членiв.
3.5. Рiшення Виборчої кoмiciї приймаються бiльшiстю голосiв вiд
кiлькостi присутнiх членiв та оформляються протоколами засiдань Виборчої
кoмiciї, якi пiдписують Голова та секретар Виборчої кoмiciї. Протоколи
оприлюднюються не пiзнiше третього робочого дня з дня засiдання Виборчої
кoмiciї.
3.6. Органiзацiйно-технiчне забезпечення засiдань Виборчої кoмiciї,
пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань здiйснює
секретар Виборчої кoмiciї.
4.
ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ ВИБОРЧОЇ КOMICІЇ
4.1. Основними завданнями Виборчої кoмiciї є органiзацiя, пiдготовка,
проведення голосування та встановлення результатiв голосування виборiв
ректора Унiверситету. На неї покладаються організація проведення
голосування та підтримання належного порядку у приміщеннях для
голосування, забезпечення таємності голосування, демократичності, прозорості
та відкритості.
4.2. На етапі підготовки до голосування на виборах ректора Унiверситету
Виборча комiсiя:
4.2.1. Оприлюднює не пiзнiше нiж за 7 (сiм) календарних днiв до дня
проведення виборiв ректора Унiверситету через iнформацiйнi ресурси (дошки
оголошення, офіційний веб-сайт) Унiверситету iнформацiю про дату, час i
мiсце проведення виборiв ректора Унiверситету.
4.2.2. Отримує не пiзнiше нiж за 7 (сiм) календарних днiв до дня
проведення виборiв ректора Унiверситету вiд Органiзацiйного комiтету списки
осiб, якi мають право брати участь у виборах.
Забезпечує спiльно з Органiзацiйним комiтетом пiдготовку примiщень для
проведення голосування. Примiщення повиннi бути обладнанi достатньою
кількістю кабiн для таємного голосування. Розмiщення обладнання у
примiщеннях для голосування здiйснюється таким чином, щоб мiсця видачi
бюлетенiв для голосування, вхід i вихiд з кабiн для таємного голосування,
виборчi скриньки були у полi зору членiв дiльничних виборчих комiсiй та осiб,
якi мають право бути присутнiми в примiщеннi для голосування. У кабiнах для
таємного голосування повиннi бути забезпеченi належне освітлення, а також
засоби для заповнення бюлетеня для голосування.
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4.2.3. Забезпечує спiльно з Органiзацiйним комiтетом розроблення та
затвердження макету бюлетеня за формою, визначеною наказом Мiнiстерства
освiти i науки України вiд 14.01.2019 № 32, зареєстрованого в Мiнiстерствi
юстиції України 28.01.2019 р. № 106/33077.
4.2.4. Бюлетенi для голосування виготовляються Виборчою комiсiєю
(крiм бюлетенiв для голосування на дiльничних виборчих комісіях
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв) не ранiше, нiж за 20 (двадцять) i не
пiзнiше як за 12 (дванадцять) годин до початку виборiв у кiлькостi, яка
вiдповiдає кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах та включенi
до вiдповiдного списку, посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом Голови та
секретаря Виборчої комісії, що виготовляє бюлетенi, та скрiплюються
печаткою Унiверситету. Виготовлення бюлетенiв оформляється протоколом
Виборчої комісії, який пiдписують Голова та секретар Виборчої комiсiї.
4.3. Кандидати на посаду ректора Унiверситету та спостерiгачi мають
право бути присутнiми пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування.
4.4. На етапi проведення виборiв ректора Унiверситету (голосування):
4.4.1. Виборча комiсiя забезпечує голосування у день виборiв з 09:00 до
15:00 години без перерви.
4.4.2. Виборча комiсiя у день голосування не ранiше як за 90 (дев'яносто)
хвилин до початку голосування проводить пiдготовче засiдання. На початку
засiдання yci присутнi оглядають стрiчку, якою було опечатано сейф (металеву
шафу), де зберiгаються бюлетенi.
4.4.3. Голова Виборчої комiсiї надає для огляду членам дiльничних
виборчих комiсiй Унiверситету, присутнiм кандидатам на посаду ректора
Унiверситету, спостерiгачам почергово всi наявнi скриньки, оголошуючи номер
кожної скриньки. Пiсля огляду кожна скринька пломбується та опечатується
печаткою Унiверситету. Пiсля пломбування та опечатування останньої
скриньки вони встановлюються на вiдведенi для них мiсця. Примiщення для
голосування вважається готовим до проведення голосування після виконання
цих вимог.
4.4.4. Голова Виборчої комiсiї вiдкриває сейф (металеву шафу) з
бюлетенями i на пiдставi витягу з протоколу Виборчої кoмiciї про виготовлення
бюлетенiв, оголошує їх кiлькiсть. Ця кiлькiсть вноситься секретарем Виборчої
комiсії до вiдповiдного протоколу Виборчої комiсiї про результати
голосування, а також фiксується у протоколi засiдання Виборчої комiсiї.
4.4.5. Голова Виборчої комiсiї передає необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для
голосування головам дiльничних виборчих комiсiй Унiверситету, якi будуть
видавати бюлетенi особам, що беруть участь у голосуваннi у примiщеннi для
голосування. Зазначенi члени комiсiї засвiдчують отримання бюлетенiв,
проставляючи пiдпис у вiдомостi, та забезпечують їх збереження i дотримання
встановленого цим Положенням порядку їх видачi. Жодного бюлетеня у сейфi
не може залишатися.
4.4.6. Голова Виборчої комiсiї передає аркушi списку виборцiв
дiльничним виборчим комiсiям не пiзнiше наступного дня пiсля їх отримання
вiд Органiзацiйного комiтету.
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4.4.7. Голова Виборчої комiсiї органiзовує роботу та розподіл
функцiональних обов’язкiв кожного члена Виборчої комiсiї на весь перiод
проведення голосування.
4.4.8. Члени Виборчої комiсiї зобов’язанi:
- забезпечувати доручений їм напрямок роботи у Виборчiй комiсiї;
- ефективно та своєчасно виконувати завдання Виборчої комiсiї,
пов’язанi з органiзацiєю та проведенням виборiв ректора Університету;
дiяти у суворiй вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та
пiдзаконних нормативних актiв;
дотримуватися вимог Статуту Унiверситету, Правил внутрішнього
розпорядку, Положення про порядок проведення виборiв ректора Подільського
державного аграрно-технічного університету та цього Положення;
- брати участь у засiданнях Виборчої комiсiї.
4.5. Виборча комісія розглядає скарги відповідно до Положення про
порядок подання та розгяд скарг під час проведення виборів ректора
Подільського державного аграрно-технічного університету.
5.
ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
5.1. Дiльничнi виборчi кoмiciї передають два iдентичнi оригiнальнi
примiрники протоколів Виборчiй комiсiї одразу пiсля їх складення.
Допускається передача протоколів про результати голосування на виборчiй
дiльницi відокремленого структурного пiдроздiлу Унiверситету Виборчiй
комiсiї за допомогою засобiв зв'язку з наступною передачею оригiналiв
бюлетенiв та двох iдентичних оригiнальних примiрникiв протоколiв протягом
доби з моменту його складення. Виборча комiсiя пiсля прийняття i розгляду
протоколiв дiльничних виборчих комiсiй складає пiдсумковий протокол про
результати голосування (у двох iдентичних оригiнальних примiрниках) i
передає його Органiзацiйному комiтетовi.
Разом з протоколами Органiзацiйному комiтетовi передаються yci заяви та
скарги, а також рiшення, прийнятi за результатами їх розгляду.
5.2. Пiдсумковий протокол про результати голосування складається
Виборчою комiсiєю у двох iдентичних оригiнальних примiрниках. Копiї
пiдсумкового протоколу надаються кожному членовi Виборчої комiсiї,
кандидатам та спостерігачам.
Кожен примiрник пiдсумкового протоколу пiдписується головою,
заступником голови, секретарем та присутнiми членами Виборчої комiсiї. У
разi незгоди з результатами пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi,
член Виборчої комiсiї має право письмово викласти свою окрему думку, яка
обов'язково додається до пiдсумкового протоколу. Вiдмова вiд пiдписання
пiдсумкового протоколу не допускається.
Перший примiрник пiдсумкового протоколу про результати голосування
передається Органiзацiйному комiтету з наступною їх передачею Мiнiстерству
освiти i науки України, другий - залишається в Унiверситетi.
5.3. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягає фiксуванню за
допомогою вiдеозасобiв. При цьому таке фiксування не допускається у кабiнках
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для голосування з метою запобiгання порушення таємницi голосування.
5.4. Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля
складення підсумкового протоколу про результати голосування шляхом
розмiщення у друкованому виглядi вiдповiдної iнформацiї на iнформацiйних
стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у
примiщеннях Унiверситету (вiдокремлених структурних пiдроздiлiв), а також
на їх офiцiйних веб-сайтах.
Голова Органiзацiйного комiтету
з проведення виборiв ректора
Подільського державного аграрнотехнічного університету
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