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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Положення про виборчу дільницю та дільничну 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), Положення про органiзацiйний комітет з проведення виборiв 
ректора Подільського державного аграрно-технічного університету, Положення 
про виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора Подільського державного 
аграрно-технічного університету. 

1.2. Перелiк виборчих дiльниць Унiверситету та вiдокремлених 
структурних пiдроздiлiв (далi - виборча дiльниця Унiверситету та виборча 
дiльниця ВСП, а разом виборча дiльниця), мiсця їх розташування, а також 
дiльничнi виборчi комiсiї Унiверситету та вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв (далi - дiльнична виборча комiсiя Унiверситету та дiльнична 
виборча комiсiя ВСП, а разом дільнична виборча комісія), за поданням 
Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора Унiверситету (далi - 
Органiзацiйний комiтет) затверджується наказом ректора Унiверситету. Наказ 
про утворення виборчих дiльниць та дiльничних виборчих комiсiй повинен 
бути оприлюднений Органiзацiйним комiтетом одразу після його видання на 
стендах i веб-сайтi Унiверситету та відокремлених структурних підрозділів. 

1.3. Члени дiльничної виборчої комiсiї на першому органiзацiйному 
засiданнi простою бiльшiстю голосiв шляхом вiдкритого голосування обирають 
голову дiльничної виборчої комiсiї, заступника голови та секретаря. Протокол 
засiдання дiльничної виборчої комiсiї пiдписує голова дiльничної виборчої 
комiсiї та її секретар. 

1.4. Протоколи дiльничної виборчої комісії оформляються та 
оприлюднюються не пiзнiше третього робочого дня з дня засiдання дiльничної 
виборчої комiсiї. 

1.5. Засiдання дiльничної виборчої комiсiї розпочинається за наявності 
кворуму - 2/3 вiд загальної кiлькостi її членiв. 

1.6. Голова дiльничної виборчої комiсiї: 
1.6.1. Несе персональну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть кiлькостi 
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бюлетенiв кiлькостi осiб, якi мають право брати участь у виборах ректора 
Унiверситету та збереження бюлетенiв у сейфi (металевiй шафi) примiщення 
дiльничної виборчої комiсiї. 

1.6.2. Надає перед початком голосування для огляду членам дiльничної 
виборчої комiсiї, присутнiм кандидатам на посаду ректора Унiверситету, а 
також спостерiгачам yci наявнi на дiльничнiй виборчiй дiльницi виборчі 
скриньки. 

1.6.3. Передає необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам 
дiльничної виборчої комiсiї, що видають бюлетенi особам, якi мають право 
брати участь у виборах. 

1.6.4. Передає у день виборiв членам дiльничної виборчої комiсiї, якi 
здiйснюють видачу бюлетенiв для голосування, аркушi списку виборцiв. 

1.6.5. Органiзовує роботу вiдповiдно до розподiлу функцiональних 
обов’язкiв кожного члена дiльничної виборчої комiсiї на весь період 
проведення голосування. 

1.7. Особи, якi є членами дiльничної 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. 

1.8. Дiльнична виборча комiсiя набуває свої повноваження з моменту 
видання наказу по Унiверситету про її створення. Повноваження членiв 
дiльничної виборчої кoмiciї припиняються пiсля завершення процедури 
проведення виборiв ректора Унiверситету та призначення його на посаду у 
порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освiту». 

1.9. Керiвник забезпечує належнi умови для роботи дiльничної виборчої 
комiсiї, а також сприяє отриманню її членами iнформацiї та документiв, 
необхiдних для виконання ними своїх завдань. Дiльничнiй виборчiй кoмiciї 
видiляється окреме придатне для роботи примiщення, обладнане засобами 
зв'язку, оргтехнiкою тощо, необхiдними для виконання нею завдань, сейфом 
(металевою шафою) для зберiгання виборчої документацiї. 

1.10. Це Положення, а також змiни i доповнення до нього, подаються 
Органiзацiйним комiтетом, затверджуються вченою радою Унiверситету за 
погодженням з первинною профспiлковою органiзацiєю працiвникiв 
співробітників та студентів Подільського державного аграрно-технічного 
університету (далі – профспілкова організація ПДАТУ) i вводяться в дiю 
наказами ректора Унiверситету. 
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2. ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ДІЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧО КОМІСІЇ 
2.1. В Унiверситетi наказом ректора Унiверситету утворюються виборчi 

дiльницi. Органiзацiя, пiдготовка, проведення голосування та встановлення 
результатiв голосування виборiв ректора Унiверситету на цих виборчих 
дiльницях Унiверситету покладаються на дiльничнi виборчi кoмiciї. На цих 
виборчих дiльницях на виборах ректора Унiверситету голосують працiвники та 
студенти Унiверситету, якi не є працiвниками та студентами його 
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.  

2.2. У відокремлених структурних підрозділах Унiверситету за поданням 
Організаційного комітету утворюються виборчі дільниці та дільничні виборчі 
кoмісії, склад яких затверджується наказом ректора Унiверситету. Дiяльнiсть 
виборчих дiльниць регулюється Положенням про виборчу дiльницю та 
дiльничну виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора Подільського 
державного аграрно-технічного університету, яке подається Організаційним 
комітетом, затверджується вченою радою Унiверситету за погодженням з 
профспiлковою органiзацiєю ПДАТУ, i вводиться в дiю наказом ректора 
Унiверситету.  

2.3. Склад дiльничних виборчих комiсiй формується за поданням 
профспiлкової органiзацiї Унiверситету та вiдокремлених пiдроздiлiв 
Унiверситету. При цьому Виборча комiсiя, утворена наказом про органiзацiю 
виборiв ректора Унiверситету, має статус головної виборчої кoмiciї по 
вiдношенню до дiльничних виборчих комiсiй. 

2.4. Рiшення про утворення виборчих дiльниць та дiльничних виборчих 
комiсiй пiдлягає оприлюдненню Організаційним комітетом в одноденний строк 
з моменту видання вiдповiдного наказу ректора Унiверситету з використанням 
iнформацiйних ресурсiв Унiверситету (дошки оголошень, офiцiйного веб-сайту 
тощо). 

2.5. В Унiверситетi та у вiдокремлених структурних пiдроздiлах 
Унiверситету утворюються дiльничнi виборчi кoмiciї та виборчi дiльницi, склад 
яких затверджується наказом ректора Університету. 

 
3. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ ДIЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КOMICІЇ 
3.1. Основною формою роботи дiльничної виборчої комiсiї є засiдання, 

якi проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання приймає голова 
дiльничної виборчої комiсiї. 

3.2. Члени дiльничної виборчої кoмiciї зобов’язанi брати участь у її 
засiданнях. Делегування членами дiльничної виборчої комiсiї своїх 
повноважень iншим особам не допускається. 
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3.3. Засiдання проводить голова дiльничної виборчої кoмiciї або за його 
дорученням заступник голови. 

3.4. Рiшення дiльничної виборчої кoмiciї приймаються бiльшiстю голосiв 
вiд кiлькостi присутнiх членiв та оформляються протоколами, якi пiдписують 
голова та секретар дiльничної виборчої комiсiї. 

3.5. Органiзацiйно-технiчне забезпечення засiдань дiльничної виборчої 
комiсiї, пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлення протоколiв засiдань 
здiйснює секретар дiльничної виборчої кoмiciї. 

 
4. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦIЇ ДIЛЬНИЧНОЇ ВИБОРЧОЇ КOMICIЇ 

4.1. Основними завданнями дільничної 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 
дільнична 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. 

4.2.3. Бюлетенi для голосування виготовляються дiльничними виборчими 
комiсiями ВСП не ранiше, нiж за 20 i не пiзнiш як за 12 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 
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боцi пiдписом голови та секретаря дiльничної виборчої комiсiї ВСП, та 
скрiплюються печаткою ВСП. 

4.2.4. Виготовлення бюлетенiв оформляється протоколом дiльничної 
виборчої комiсiї ВСП, який пiдписує голова та секретар дiльничної виборчої 
комiсiї ВСП. 

4.3. Кандидати на посаду ректора Унiверситету та спостерiгачi мають 
право бути присутнiми пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування. 

4.4. Дiльнична виборча комiсiя ВСП розмiщує програми кандидатiв на 
посаду ректора Унiверситету на веб-сайтi вiдокремленого структурного 
пiдроздiлу не ранiше дати отримання офiцiйного листа Мiнiстерства освiти i 
науки України із переліком кандидатів. 

4.5. На етапi проведення виборiв ректора Унiверситету (голосування): 
4.5.1. Дiльнична виборча комiсiя забезпечує голосування у день виборiв з 

09 до 15 години без перерви. 
4.5.2. Дiльнична виборча комiсiя у день голосування не ранiше як за 45 

хвилин до початку голосування проводить підготовче засiдання дiльничної 
виборчої кoмiciї. 

4.5.3. Голова дiльничної виборчої кoмiciї надає для огляду членам 
дiльничної виборчої комiсiї, присутнiм кандидатам на посаду ректора 
Унiверситету, спостерiгачам, представникам Мiнiстерства освiти i науки 
України почергово всi наявнi скриньки, оголошуючи номер кожної скриньки. 
Голова дiльничної виборчої комiсiї ВСП пiсля огляду  кожної скриньки  
пломбує та опечатує печаткою всi наявнi скриньки. Скриньки для голосування 
на дiльничних виборчих комiсiях Унiверситету пломбуються та опечатуються 
головою Виборчої комiсiї печаткою. Скриньки встановлюються на вiдведенi 
для них мiсця. Примiщення для голосування вважається готовим до проведення 
голосування після виконання цих вимог. 

4.5.4. Голова дiльничної виборчої комiсiї Унiверситету пiсля отримання 
бюлетенiв у Виборчiй комiсiї в запечатаному конвертi, розкриває конверт та 
оголошує їх кiлькiсть. Ця кiлькiсть вноситься секретарем дiльничної виборчої 
комiсiї Унiверситету до вiдповiдного протоколу дiльничної виборчої комiсiї 
Унiверситету про результати голосування, а також фiксується у протоколi 
засiдання комiсiї. 

4.5.5. Голова дiльничної виборчої комiсiї ВСП вiдкриває сейф (металеву 
шафу) з бюлетенями i на пiдставi витягу iз протоколу дiльничної виборчої 
комiсiї ВСП про ·виготовлення бюлетенiв, оголошує їх кiлькiсть. Ця кiлькiсть 
вноситься секретарем дiльничної виборчої кoмiciї ВСП до вiдповiдного 
протоколу дiльничної виборчої кoмiciї ВСП про результати голосування, а 
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також фiксується у протоколi засiдання комiсiї. 
4.5.6. Голова дiльничної виборчої кoмiciї передає необхiдну кiлькiсть 

бюлетенiв для голосування членам дiльничної виборчої кoмiciї, якi будуть 
видавати бюлетенi особам, що беруть участь у голосуваннi у примiщеннi для 
голосування. Зазначенi члени дiльничної кoмiciї засвiдчують отримання 
бюлетенiв, проставляючи пiдпис у вiдомостi, та забезпечують їх збереження i 
дотримання встановленого цим Положенням порядку їx видачi. 

4.5.7. Голова дiльничної виборчої комiсiї передає членам дiльничної 
виборчої кoмiciї, уповноваженим працювати зi списком у день голосування, 
аркушi списку виборцiв. Вiдповiднi члени кoмiciї забезпечують їх збереження i 
дотримання встановленого цим Положенням порядку їx використання. 

4.5.8. Член дiльничної виборчої кoмiciї здiйснює видачу бюлетеня для 
голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвiдчує особу 
(згiдно зi статтею 13 Закону України «Про єдиний державний демографiчний 
реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують 
особу чи її спецiальний статус»). Особа, яка отримує бюлетень для 
голосування, ставить у списку виборцiв навпроти свого прiзвища пiдпис. 

4.5.9. Дiльнична виборча комiсiя спостерiгає за тим, щоб бюлетень для 
голосування заповнювався особою, яка бере участь у голосуваннi, особисто в 
кабiнi для таємного голосування. Пiд час заповнення 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 виборчої кoмiciї скористатися допомогою iншої особи, крiм членiв 
дiльничної виборчої кoмiciї, кандидатiв на посаду ректора Унiверситету, а 
також спостерігачів. 

4.5.10. Для здiйснення волевиявлення у колонцi «ЗА» чи «ПРОТИ» 
навпроти кандидата на посаду ректора Унiверситету, особа, яка бере участь у 
голосуваннi, робить позначку «+» або iншу, що засвiдчує її волевиявлення. 
Виборець може зробити лише одну позначку. Виборець може голосувати лише 
за одного кандидата. 

4.5.11. Особа, яка бере участь у голосуваннi, опускає заповнений бюлетень 
для голосування у скриньку. Забороняються вимога або прохання до особи, яка 
бере участь у голосуваннi, оприлюднити своє волевиявлення. 

4.5.12. На всiх етапах дня голосування бути присутнiми в примiщеннi для 
голосування мають право члени дiльничної виборчої кoмiciї, представники 
Мiнiстерства освiти i науки Украiни, кандидати на посаду ректора Унiверситету 
та спостерiгачi. 
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4.5.13. О 15 годинi голова дiльничної виборчої кoмiciї закриває 
примiщення для голосування. Особи, якi перебувають у примiщенi для 
голосування, але ще не зробили свого волевиявлення, мають право завершити 
процедуру голосування. Пiсля чого цi особи залишають примiщення для 
голосування. 

4.5.14. Пiсля завершення голосування примiщення для голосування 
зачиняється i в ньому мають право перебувати лише члени дiльничної виборчої 
кoмiciї, представники Мiнiстерства освiти i науки України, кандидати на посаду 
ректора Унiверситету та спостерiгачi. 

4.6. На етапi встановлення результатiв голосування: 
4.6.1. Дiльнична виборча комiсiя пiсля перевiрки цілісності печаток 

почергово вiдкриває скриньки для голосування. При вiдкриттi виборчої 
скриньки її вмiст викладається на стiл, за яким розмiщуються члени дiльничної 
виборчої комiсiї. 

4.6.2. Дiльнична виборча комісія забезпечує вiдкритий i гласний 
пiдрахунок голосiв у тому ж примiщеннi, де вiдбувалося голосування, негайно 
пiсля закiнчення голосування, без перерви. За результатами пiдрахунку 
складається та підписується протокол про результати голосування. 

4.6.3. Перед початком пiдрахунку голосiв дiльнична виборча комiсiя 
пiдраховує кiлькiсть невикористаних бюлетенiв для голосування та погашає їх 
шляхом вiдрiзання правого нижнього кута i вносить цю iнформацiю до 
протоколу результатів голосування. 

4.6.4. Дiльнична виборча комiсiя 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 мiстять з обох сторiн прiзвища та iнiцiали 
кандидатiв. Окремо робляться таблички з написом «Не пiдтримую жодного» та 
«Недiйснi». При розкладаннi бюлетенiв визначений дiльничною виборчою 
комiсiєю член комiсiї показує кожний бюлетень усiм членам комiсiї та особам, 
присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв, оголошуючи, за якого з кандидатiв 
подано голос. У разi виникнення сумнiвiв щодо змiсту бюлетеня дiльнична 
виборча комiсiя вирiшує питання шляхом голосування. При цьому кожен член 
кoмiciї має право оглянути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота 
з iншими бюлетенями припиняється. 

4.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у таких 
випадках: 

• якщо у бюлетенiв зроблено позначку бiльше, нiж за одного кандидата; 
• якщо не зроблено жодної позначки; 
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• якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 
У випадку, якщо члени кoмiciї не можуть дiйти згоди щодо вiднесення 

бюлетеня до складу недiйсних, зазначене питання вирiшується шляхом 
голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам кoмiciї 
та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член кoмiciї 
має право особисто оглянути бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок 
iнших бюлетенiв припиняється. 

4.8. Пiсля розкладання бюлетенiв, поданих окремо за кожного кандидата, 
а також окремо недiйсних бюлетенiв, визначений дiльничною виборчою 
комiсiєю член кoмiciї вголос пiдраховує кiлькiсть бюлетенiв, поданих за 
кожного з кандидатiв, а також кiлькiсть недiйсних бюлетенiв. На вимогу члена 
дiльничної виборчох кoмiciї, кандидата на посаду ректора Унiверситету чи 
спостерiгача може бути проведено повторний пiдрахунок бюлетенiв, поданих за 
кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв, визнаних недiйсними. Пiд час 
пiдрахунку голосiв кожен член кoмiciї має право перевiрити або перерахувати 
вiдповiднi бюлетенi. Результати пiдрахунку голосiв оголошуються головою 
кoмiciї i пiдлягають включенню секретарем комiсiї до протоколу про 
результати голосування. 

4.9. Дiльнична виборча комiсiя перевiряє пiд час пiдрахунку голосiв, чи 
дорiвнює кiлькiсть осiб, якi взяли участь у голосуваннi, кiлькостi бюлетенiв, 
поданих за кожного кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв, визнаних 
недiйсними. 

4.10. Дiльнична виборча комiсiя за результатами голосування складає 
протокол про результати голосування у трьох оригiнальних примiрниках. 
Кожен примiрник протоколу пiдписується головою, заступником голови, 
секретарем та присутнiми  членами  дiльничної виборчої кoмiciї. 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. 

4.11. Два примiрники протоколу про результати голосування 
передаються дiльничною виборчою комiсiєю до Виборчої кoмiciї. Третiй 
примірник протоколу залишається в матерiалах дiльничної виборчої комiсiї. 

4.12. Дiльничнi виборчi комiсiї, якi розмiщенi в м. Кам’янець-
Подільський, передають протоколи про результати голосування на дiльничних 
виборчих дiльницях Виборчiй комiсiї негайно пiсля його складання. Дiльничнi 
виборчi комiсiї, якi територiально розташованi в iнших населених пунктах, 
допускається передача Виборчiй комiсiї протоколів про результати голосування 
за допомогою засобiв зв’язку (факсом, у виглядi сканованого документа 
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електронною поштою тощо) з наступною передачею оригiналiв бюлетенiв та 
протоколiв протягом доби з моменту його складання. Разом з протоколами 
Виборчiй комiсiї передаються yci заяви та скарги, а також рiшення, прийнятi за 
результатами їх розгляду. 

4.13. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягає фiксуванню за 
допомогою вiдео-засобiв. При цьому таке фiксування не може порушувати 
таємницю голосування. 

4.14. Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля 
складення протоколу про результати голосування шляхом розміщення у 
друкованому виглядi вiдповiдної iнформацiї на iнформацiйних стендах у 
доступних для загального огляду мiсцях, розташованих у примiщеннях 
Унiверситету, а також на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету. 

4.15. Розглядає скарги відповідно до Положення про порядок подання та 
розгяд скарг під час проведення виборів ректора Подільського державного 
аграрно-технічного університету. 

4.16. Уся документацiя, пов’язана з проведенням виборiв ректора 
Унiверситету, передається до Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв 
ректора Унiверситету iз подальшою передачею такої документацiї 
вiдповiдальнiй особi, яка визначається наказом ректора Унiверситету, - для 
зберiгання упродовж п’яти рокiв. 
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