Міністерство освіти і науки України
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Профспілковим комітетом Первинної
профспілкової організації студентів
Одеської національної академії зв’язку
ім. О.С. Попова
Пдатокбл^іІ^' від « -/£ » ОS ' 2019 р.

Конференцією студентів Одеської
національної академії зв’язку
ім. О.С. Попова
Протокол №
від (<Л» 0£~ 2019 р.
Г олова Студентськоїоади

IQBBetiPQj
ЧУ/

ПРОФСПІЛКОВА
ОРГАНІЗАЦІЯ

СТУДЕНТІВ

,,

A.B. С кляру к

g ІОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО!
\А
АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ
ім. О.С. ПОПОВА /«
№26210427

хф

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у голосуванні під час
проведення виборів ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Одеса
2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Це Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у
голосуванні під час проведення виборів ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова (далі - Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»,
Положення про порядок обрання ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова, Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника закладу вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від
05.12.2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
(далі - Методичні рекомендації), Статуту Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.
Попова (далі - Академія), є невід’ємною частиною Положення про студентське самоврядування
Академії та визначає механізм та умови обрання представників з числа студентів Одеської
національної академії зв’язку ім. О.С. Попова для участі у голосуванні під час проведення
виборів ректора Академії (далі - Представники з числа студентів або Представники).
1.2. Це Положення, а також зміни і доповнення до нього затверджуються Конференцією
студентів Академії.
2. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ
2.1. Вибори представників з числа студентів проводяться у визначені Студентською
радою дні не пізніше граничної дати для обрання цієї категорії представників, вказаної у наказі
ректора Академії про організацію виборів ректора Академії.
2.2. Представники з числа студентів обираються шляхом прямих таємних виборів
(поіменно або списком) студентами денної форми навчання кожного інституту (факультету) та
відокремлених структурних підрозділів Академії на відповідних зборах.
2.3. Організацію та підготовку обрання Представників із числа студентів для участі у
виборах ректора Академії здійснює Студентська рада Академії у співпраці з профспілковим
комітетом первинної профспілкової організації студентів Академії.
2.4. Кількість Представників з числа студентів, які мають право брати участь у виборах
ректора Академії, становить не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у
відповідних виборах.
2.5. Усі здобувачі вищої освіти денної форми навчання, які навчаються в Академії,
мають рівні права та можуть обирати та бути обраними до числа Представників з числа
студентів.
2.6. Представники з числа студентів обираються на один процедурний період виборів
ректора Академії. У разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися, Представники з
числа студентів зберігають свої представницькі повноваження до того часу, доки вибори не
визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік.
2.7. З метою оптимізації процесу обрання представників від студентів, Студентська рада
може розподіляти студентів на групи, в які об’єднуються студенти декількох академічних груп
інституту (факультету) та (або) відокремлених структурних підрозділів Академії (далі - групи
студентів), і проводити процедуру обрання на зборах цих груп.
Склад таких груп студентів оприлюднюється Студентською радою не пізніше ніж за
десять днів до граничної дати, вказаної у наказі ректора Академії про організацію виборів
ректора Академії, для обрання цієї категорії представників.
2.8. Для забезпечення процесу обрання Представників з числа студентів формується
Виборча комісія студентів Академії (далі - Виборча Комісія). Виборча Комісія обирається
шляхом відкритого голосуванням з числа студентів Академії денної форми навчання на
спільному засіданні Студентської ради Академії та профспілкового комітету первинної
профспілкової організації студентів Академії.
2.9. Члени Виборчої Комісії на першому засіданні обирають зі свого складу голову,
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заступника голови та секретаря. Засідання Виборчої Комісії проводяться за ініціативою голови
Виборчої Комісії або більшості членів Виборчої Комісії.
2.10. Рішення Виборчої Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх
членів Виборчої Комісії відкритим голосуванням, та оформлюються протоколами, які
підписують головуючий та секретар. Рішення Виборчої Комісії є правомочним, якщо на її
засіданні присутні не менше 2/3 складу Виборчої Комісії.
2.11. Організаційне забезпечення роботи Виборчої Комісії здійснює Студентська рада
Академії та профспілковий комітет первинної профспілкової організації студентів Академії.
2.12. Виборча Комісія:
• Встановлює загальну кількість (квоту) виборних Представників з числа студентів
від кожного інституту (факультету) та відокремленого структурного підрозділу
Академії пропорційно до кількості студентів, які там навчаються.
• Складає графік проведення виборів Представників з числа студентів в інститутах
(факультетах) та у відокремлених структурних підрозділах Академії.
• Забезпечує місця проведення виборів Представників з числа студентів на зборах
скриньками для таємного голосування.
• Затверджує форму бюлетеня для голосування.
• Проводить вибори Представників з числа студентів на зборах - у разі нестворення
виборчих комісій студентів інституту (факультету) або відокремлених
структурних підрозділів Академії.
• Підсумовує результати проведення прямих таємних виборів Представників
інститутах (факультетах) та у відокремлених структурних підрозділах Академії,
складає протокол та узагальнений список обраних Представників для участі у
виборах ректора Академії у вигляді додатку до протоколу, зберігає протоколи
виборчих комісій студентів інститутів (факультетів) та відокремлених структурних
підрозділів Академії щодо результатів таємного голосування з обрання
представників від студентів для участі у виборах ректора Академії (Додаток №2).
2.13. Адміністрація Академії, інститутів (факультетів) та відокремлених структурних
підрозділів Академії сприяє організації та здійсненню виборчого процесу Представників з
числа студентів, але не має права втручатися в процес обрання Представників з числа
студентів.
2.14. Для підготовки до проведення виборів Представників з числа студентів від
окремого інституту (факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії може
створюватись виборча комісія студентів інституту (факультету) або відокремленого
структурного підрозділу Академії (далі - Виборча комісія).
У разі неприйняття Студентською радою Академії рішення про створення виборчої
комісії студентів інституту (факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії,
її функції, що вказані в цьому Положенні, здійснює Виборча комісія студентів Академії.
2.15. У разі створення Виборчої комісії інституту (факультету) або відокремленого
структурного підрозділу - її персональний склад обирається шляхом відкритого голосування з
числа студентів інституту (факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії
на засіданні студентської ради інституту (факультету) або відокремленого структурного
підрозділу.
2.16. Члени Виборчої комісії інституту (факультету) або відокремленого структурного
підрозділу на першому засіданні обирають зі свого складу голову та секретаря. Рішення
Виборчої комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комісії відкритим
голосуванням. Рішення Виборчої комісії є правомочним, якщо на її засіданні присутні не менше
2/3 її складу.
2.17.
підрозділу:

Виборча комісія інституту (факультету) або відокремленого структурного
З

2.17.1. Скликає збори студентів інституту (факультету) або відокремленого структурного
підрозділу, на яких формується та затверджується список кандидатів для внесення до бюлетеню
для голосування. Рішення про включення до бюлетеня кандидатур для обрання Представників з
числа студентів збори приймають шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.
Кількість претендентів на обрання, внесених до бюлетеня, не може бути меншою ніж кількість
Представників з числа студентів від інституту (факультету) або відокремленого структурного
підрозділу Академії, визначених квотою.
На зборах повинні бути присутні не менше ніж 50% студентів, які навчаються на
інституті (факультеті) або у відокремленому структурному підрозділі Академії за денною
формою навчання, або включені, до груп студентів. На зборах має право бути присутній член
Організаційного комітету з проведення виборів ректора Академії.
2.17.2. Оприлюднює інформацію про дату, час і місце проведення зборів не пізніше ніж
за два календарні дні до дати їх проведення на інформаційних ресурсах Студентської ради
Академії, студентської ради інституту (факультету) чи відокремленого структурного
підрозділу, первинної профспілкової організації студентів Академії тощо.
2.17.3. Виготовляє бюлетені для таємного голосування (Додаток №1 до цього
Положення). Кількість бюлетенів має відповідати кількості учасників зборів, що мають право
голосу, та не може перевищувати кількість студентів, які навчаються за денною формою
навчання у відповідному інституті (факультеті) або у відокремленому структурному підрозділі
Академії. Бюлетені посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря Виборчої
комісії.
2.17.4. Опломбовує скриньки для голосування (які повинні бути прозорі) печаткою
первинної профспілкової організації студентів Академії та підписами голови та секретаря
відповідної Виборчої комісії.
2.17.5. Безпосередньо перед початком голосування в присутності осіб, що мають право
голосу, оглядає (почергово) усі наявні виборчі скриньки.
3. ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ
3.1. Член Виборчої комісії інституту (факультету) або відокремленого структурного
підрозділу згідно списку студентів, які можуть брати участь у голосуванні, здійснює видачу
бюлетеня для голосування за умови пред'явлення виборцем студентського квитка або іншого
документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить
особистий підпис навпроти свого прізвища у списку студентів інституту (факультету) або
відокремленого структурного підрозділу Академії, які навчаються за денною формою навчання.
3.2. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні,
особисто. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для
голосування, має право скористатися допомогою іншої особи (виключно студента Академії, що
також приймає участь в голосуванні).
3.3. У бюлетені для голосування студент проставляє позначку («+») або іншу, що
засвідчує волевиявлення навпроти прізвища кандидата у виборні Представники з числа
студентів. Кількість позначок повинна відповідати кількості Представників з числа студентів,
визначених квотою.
3.4. Голова Виборчої комісії перед початком підрахунку голосів надає для огляду членам
Виборчої комісії скриньки для голосування та список студентів, які отримали бюлетені.
Скриньки мають бути неушкоджені, а кількість бюлетенів не може перевищувати кількість
студентів, які отримали бюлетені.
3.5. Підрахунок голосів членами Виборчої комісії розпочинається одразу після
завершення голосування, без перерви, закінчується після складення та підписання протоколу
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про результата голосування. Під час підрахунку голосів у приміщенні мають право перебувати
тільки члени Виборчої комісії інституту (факультету) та члени Виборчої Комісії студентів
Академії. Після перевірки цілісності стрічки з підписами членів Виборчої комісії скриньки для
голосування відкриваються. При відкритті скриньки її вміст викладається на стіл, за яким
розміщуються члени Виборчої комісії.
3.6. Виборча комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів,
кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, та кількість недійсних бюлетенів.
3.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним:
•
•
•

в бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти;
не зроблено жодної позначки;
неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

У спірних питаннях щодо визначення бюлетеня недійсним рішення приймаються
шляхом відкритого голосування членів Виборчої комісії.
3.8. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що складається у двох
примірниках, кожен з яких підписує голова, секретар та члени Виборчої комісії. У разі незгоди
з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі Виборчої комісії, член Виборчої
комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу. Відмова
від підписання протоколу не допускається.
3.9. Обраними вважаються кандидати, які набрали більшість голосів студентів інституту
(факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії, які взяли участь у виборах
Представників з числа студентів.
3.10. Кількість Представників з числа студентів не повинна перевищувати встановлену
квоту для інституту (факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії.
3.11. У випадку, коли претенденти до складу Представників з числа студентів набрали
однакову найменшу кількість голосів і їх обрання призведе до перевищення встановленої квоти
для інституту (факультету) або відокремленого структурного підрозділу Академії серед них
проводиться другий тур виборів.
Виборча комісія повторно виготовляє бюлетені з внесенням відповідних кандидатур,
після чого проводиться процедура голосування, аналогічно попередній.
Кількість таких повторних виборів не обмежена.
3.12. Вибори Представників з числа студентів вважаються такими, що відбулися, якщо за
їх результатами буде обрано кількість, визначених квотою для інституту (факультету) або
відокремленого структурного підрозділу Академії.
3.13. У випадку виникнення непередбачених ситуацій, які призводять до неможливості
провести вибори представників з числа студентів в інституті (факультетах) та у відокремлених
структурних підрозділах Академії або у групі студентів, Виборча Комісія студентів Академії
має право самостійно скликати Збори таких таких груп студентів та відокремлених структурних
підрозділів Академії та провести вибори представників з числа студентів.
3.14. Уся виборча документація (бюлетені та списки студентів інституту (факультету)
або відокремленого структурного підрозділу Академії, які навчаються за денною формою
навчання, запаковані у конверт чи пакунок, що опечатаний та підписаний всіма членами
Виборчої комісії; протокол засідання Виборчої комісії студентів інституту (факультету) або
відокремленого структурного підрозділу Академії щодо результатів таємного голосування з
обрання Представників передається голові Виборчої Комісії.
3.15. За результатами виборів Представників з числа студентів в усіх інститутах
(факультетах) та у відокремлених структурних підрозділах Академії Виборча Комісія
проводить підсумкове засідання, за результатами якого складається протокол у двох
примірниках, один з яких передається голові Організаційного комітету з проведення виборів
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ректора Академії у терміни, визначені наказом ректора Академії про організацію виборів
ректора.
3.16. Узагальнений список обраних Представників з числа студентів формується в
алфавітному порядку за інститутами (факультетами) та курсами і є додатком до протоколу
підсумкового засідання Комісії. Кожен аркуш узагальненого списку обраних Представників
засвідчується підписом голови Виборчої Комісії студентів Академії.
3.17. Результати обрання Представників з числа студентів які братимуть участь у
виборах ректора Академії, підлягають оприлюдненню на дошці оголошень або на офіційному
веб-сайті Академії.
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Додаток № 1
Д о Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у голосуванні під час
проведення виборів ректора Одеської національної академії зв ’я зку ім. О.С. Попова

БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування за представників з числа студентів для участі у голосуванні під час
проведення виборів ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
Загальні збори студентів інституту (факультету), відокремленого структурного підрозділу

(найменування інституту/групи студентів Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

№

Прізвище, ім’я та по батькові

«ЗА»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Поставте позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у квадраті
навпроти прізвища кандидата, якого Ви підтримуєте як представника, що голосуватиме на
виборах ректора Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.
Примітка: бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадку, якщо в
бюлетені зроблено позначок більше, ніж встановлено квотою.
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Додаток № 2
Д о Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у голосуванні під час проведення
виборів ректора Одеської національної академії з в ’я зку ім. О.С. Попова

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої (лічильної) комісії щодо результатів таємного голосування за
представників з числа студентів_______________________________________________________
(найменування інституту/коледжу/ відокремленого структурного підрозділу/групи студентів Одеської
національної академії зв 'язку ім. О.С. Попова

для участі у голосуванні під час проведення виборів ректора
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
Виборча комісія на засіданні «
» ___________________ 2019 року у складі:
Головуючий:__________________________________________________________________
Члени комісії

На зборах були присутні____і з ______загальної кількості студентів, що мають право
голосу та присутні в списку виборців.
Виготовлено бюлетенів:_________________________________________
Видано бюлетенів:_______________________________________________
Виявилося бюлетенів в урні для голосування:_______________________
Результати голосування щодо кандидатур як виборних представників із числа студентів
для участі у голосуванні під час проведення виборів ректора Одеської національної академії
зв’язку ім. О.С. Попова:
№

Прізвище, ім’я та по батькові

«ЗА»

1.
2.
3.
Недійсних бюлетенів:____________________________________
Голова

виборчої

(лічильної)

комісії

_________________________

_______________________________ )
Підпис

ПІБ

Секретар виборчої комісії____________________________ ( ___________________________ )
Підпис

ШБ

Члени виборчої комісії:
__________________________________________ ( ___________________________ )
__________________________________________ ( ___________________________ )
__________________________________________ ( ___________________________ )
Підпис

ПІБ

(

