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І. Загальні положення
1. Виборча комісія з проведення виборів директора Чернівецького медичного
коледжу Б уковинського держ авного медичного університету (далі - Коледжу)
утворюється

та

діє

відповідно

до

Закону

У країни

«П ро

вищу

освіту»,

М етодичних реком ендації щ одо особливостей виборчої системи та порядку
обрання керівника вищ ого навчального закладу, затвердж ених

Постановою

Кабінету М іністрів У країни від 5 грудня 2014 р. № 726, Статуту

Коледжу та

цього Положення.
2. Виборча комісія формується із ш татних наукових, науково-педагогічних,
педагогічних

працівників,

інш их

категорій

працівників, студентів Коледжу.

Кандидат на посаду ди ректора Коледж у не може бути членом виборчої комісії.
Одна і та ж сам а особа не мож е бути членом організаційного комітету і виборчої
комісії.
3. Виборча комісія діє відповідно до статуту К оледж у та відповідних положень,
які затвердж ую ться педагогічною радою Коледжу. Загальна кількість членів
виборчої комісії становить не менш е 3% осіб від загальної кількості виборців.
Кількісний

та

персональний

склад

членів

виборчої комісії затверджується

наказом по Коледж у. Г олова, заступник та секретар обирається на першому
засіданні виборчої комісії і оф іційно оприлю дню ється.
4. Особи, які є членам и виборчої комісії, на час виконання ними повноважень
звільняються від основн ої роботи в Коледжі із збереж енням за ними заробітної
плати.

5. Виборча комісія набуває свої повноваж ення з моменту видання наказу по
К оледж у про організацію

виборів Коледжу. П овноваж ення членів виборчої

комісії припиняю ться після заверш ення процедури проведення виборів Коледжу
та призначення його на посаду у порядку, передбаченом у Законом України «Про
вищу освіту».
6. Директор К оледж у забезпечує належні умови для роботи виборчої комісії, а
також сприяє отрим анн ю її членами інф ормації та документів, необхідних для
виконання ними своїх завдань. Виборчій комісії виділяється окреме придатне для
роботи прим іщ ення, обладнане засобами з в ’язку, оргтехнікою тощо, необхідними
для виконання нею завдань.

II. Організація роботи виборчої комісії
1. О сновною ф орм ою роботи виборчої комісії є засідання, які проводяться за
потреби. Ріш ення про проведення засідання приймає голова виборчої комісії.
2.

Члени

виборчої

комісії

зо б о в ’язані

брати

участь

у

його

засіданнях.

Делегування ч ленам и виборчої комісії своїх повноваж ень іншим особам не
допускається.
З Засідання проводить голова виборчої комісії або за його дорученням заступник
голови.
4.

Рішення

виборчої комісії приймаю ться

більш істю

голосів

від кількості

присутніх членів та оф орм ляю ться протоколами, які підписують голова та
секретар виборчої комісії.
5. О рганізаційно-технічне забезпечення засідань виборчої комісії, підготовку
необхідних м атеріалів і оф ормлення протоколів засідань здійснює секретар
виборчої комісії.

III. Завдання, функції виборчої комісії та процедура проведення виборів
1. Основними завданням и виборчої комісії є організація, підготовка, проведення
голосування
Коледжу.

На

та

встановлення
неї

результатів

покладаю ться

голосування

організація

виборів

проведення

директора

голосування

та

підтримання належ ного порядку у приміщ енні для голосування, забезпечення
таємності, дем ократичності, прозорості і відкритості голосування.
2. На етапі підготовки до голосування на виборах директора Коледжу виборча
комісія:
2.1. оприлю дню є не пізніш е ніж за 7 (сім) днів до дня проведення виборів
директора К оледж у на дош ці оголош ень та сайті Коледж у інформацію про дату,
час і місце проведення виборів;

2.2. отримує не пізніш е ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення
виборів директора К оледж у від організаційного комітету списки осіб, які мають
право брати участь у виборах, і формує списки виборців для проведення
голосування;
2.3.

забезпечує

спільно

з організаційним

комітетом

з проведення

виборів

директора К оледж у підготовку прим іщ ення для проведення голосування в якому
повинно бути:
- достатня кількість кабін для таєм ного голосування забезпечених належним
освітленням, засобам и для заповнення бюлетеня, розм іщ ених таким чином, щоб
місця видачі бю летенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного
голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб,
які мають право бути присутніми в приміщ енні для голосування;
2.4.

бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не раніше

ніж за 20 (двадцять) і не пізніш як за 12 (дванадцять) годин до початку виборів у
кількості, яка відповідає кількості осіб, які м аю ть право брати участь у виборах та
включені до відповідного списку, посвідчую ться на зворотном у боці підписом
голови та секретаря виборчої комісії, що виготовляє бю летені, та скріплюються
печаткою

Коледж у.

Ф орма

бю летеня

для

голосування

затверджується

М іністерства освіти і науки України;
2.5.

кандидати на посаду директора Коледж у та спостерігачі мають право бути

присутніми під час виготовлення бю летенів для голосування;
2.6.

виборча комісія розм іщ ує програми кандидатів на посаду директора на веб-

сайті К оледж у не пізніш е 10 (десять) календарних днів до дати голосування.
3. На етапі проведення виборів директора К оледж у виборча комісія:
3.1.

забезпечує голосування у день виборів з 9 (д е в ’ятої) до 15 (п ’ятнадцятої)

години без перерви;
3.2. у день голосування не раніш е як за 45 (сорок п ’ять) хвилин до початку
голосування проводить підготовче засідання на яком у усі присутні оглядають
стрічку, якою було опечатано сейф, де зберігаються бюлетені;
3.3. голова виборчої комісії надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім
кандидатам

на

посаду

директора

Коледжу,

спостерігачам,

представникам

Засновника, почергово скриньку для голосування, яка після огляду пломбується і
встановлюється на відведене для неї місце;
3.4. голова виборчої комісії відкриває сейф з бю летеням и і, на підставі витягу із
протоколу виборчої комісії про виготовлення бю летенів, оголош ує їх кількість,
яка вноситься секретарем виборчої комісії до відповідного протоколу виборчої

комісії про результати голосування, а також фіксується у протоколі засідання
комісії;
3.5.

голова

виборчої

комісії

передає

необхідну

кількість

бюлетенів для

голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені особам, що
беруть участь у голосуванні у приміщ енні для голосування;
3.6.

члени комісії засвідчую ть отримання бюлетенів, проставляю чи підпис у

відомості, та забезпечую ть їх збереж ення і дотримання встановленого цим
Положенням;
3.7.

голова виборчої комісії передає її членам аркуші списку виборців, які

повинні забезпечити їх збереж ення і дотрим ання встановленого цим Положенням
порядку їх використання;
3.8. член виборчої комісії здійсню є видачу бю летеня для голосування за умови
пред’явлення особою , яка має право брати участь у голосуванні, документа, що
посвідчує особу. О соба, яка отримує бю летень для голосування, ставить навпроти
свого прізвищ а підпис у списку осіб, які маю ть право брати участь у голосуванні;
3.9.

виборча комісія спостерігає за тим,

щоб бю летень для голосування

заповнювався особою , яка бере участь у голосуванні, особисто в кабіні для
таємного голосування;
3.10.

під час заповнення бю летенів забороняється присутність у кабіні для

таємного голосування інш их осіб, здійснення фото - та відеофіксації у будь-який
спосіб;
3.11. особа, яка внаслідок ф ізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень
для голосування, має право за дозволом голови виборчої комісії скористатися
допомогою інш ої особи, крім членів виборчої комісії, кандидатів на посаду
директора, а також спостерігачів;
3.12.

у бю летені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить

позначку «плю с» («+») або іншу лиш е за одного кандидата, що засвідчує її
волевиявлення, у квадраті навпроти прізвищ а кандидата на посаду директора
Коледжу;
3.13.

особа, яка бере участь у голосуванні, опускає заповнений бюлетень для

голосування у скриньку;
3.14.

забороняю ться

вимоги

або

прохання

до

особи,

яка бере участь у

голосуванні, опри лю дни ти своє волевиявлення;
3.15.

о

15.00

голосування;

годині

голова

виборчої

комісії

закриває

приміщ ення

для

3.16. під час голосування та підрахунку голосів маю ть право бути присутніми не
більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох
громадських

спостерігачів,

акредитованих

організаційним

комітетом

з

проведення виборів директора.
4. Ма етапі встановлення результатів голосування виборча комісія:
4.1. після перевірки цілісності пломб та печаток почергово відкриває скриньки
для голосування;
4.2. при відкритті виборчої скриньки її вміст викладається на стіл, за яким
розміщ уються члени ви борчої комісії;
4.3. підрахунок голосів членам и виборчої комісії починається негайно після
закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де
відбувалося

голосування,

без

перерви

і

закінчується

після

складення

та

підписання протоколу про результати голосування;
4.4. за результатам и підрахунку складається та підписується протокол про
результати голосування;
4.5. перед початком підрахунку голосів підраховує кількість не використаних
бюлетенів для голосування та погаш ає їх шляхом відрізання правового нижнього
кута і вносить цю інф орм ацію до протоколу результатів голосування;
4.6.

підраховує

загальну

кількість

виданих

для

голосування

бюлетенів та

кількість бюлетенів, ви явлени х у скриньках для голосування;
4.7. бюлетені для голосування розкладаю ться на місця, позначені окремими
табличками, що містять з обох сторін прізвищ а та ініціали кандидатів і, окремо,
робиться табличка з написом «недійсні»;
4.8. при розкладанні бю летенів визначений виборчою комісією член комісії
показує кожний бю летен ь усім членам комісії та особам, присутнім під час
підрахунку голосів, оголош ую чи, за якого з кандидатів подано голос;
4.9. у разі виникнення сумнівів щ одо змісту бю летеня виборча комісія вирішує
питання ш ляхом голосування, при цьому кожен член комісії має право оглянути
бюлетень особисто а на час огляду бю летеня робота з інш ими бюлетенями
повинна припинитися;
4.10. бюлетень для голосування мож е бути визнаний недійсним у таких випадках:
- якщ о у бю летені зроблено позначку більше, ніж за одного кандидата;
- якщо не зроблено ж о дн ої позначки;
- якщо нем ож ливо з інш их причин встановити зміст волевиявлення;

4.11. у випадку, якщ о члени комісії не мож уть дійти згоди щодо віднесення
бюлетеня

до

складу

недійсних,

зазначене

питання

вирішується

шляхом

голосування він повинен бути продем онстрований членам комісії та особам,
присутнім під час підрахунку голосів, при цьому кожен член комісії має право
особисто оглянути бю летень, а на час огляду бю летеня

підрахунок інших

бюлетенів припиняється;
4.12. після розкладання бю летенів, поданих окремо за кожного кандидата, а
також окремо недійсних бю летенів, визначений виборчою комісією член комісії
вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного з кандидатів, а також
кількість недійсних бю летенів;
4.13. на вимогу члена виборчої комісії, кандидата на посаду директора Коледжу
чи спостерігача мож е бути проведено повторний підрахунок бюлетенів, поданих
за кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;
4.14. під час підрахунку голосів кожен член комісії має право перевірити або
перерахувати відповідні бюлетені;
4.15. результати підрахунку голосів оголош ую ться головою комісії і підлягають
включенню секретарем комісії до протоколу про результати голосування;
4.16. перевіряє під час підрахунку голосів, чи дорівню є кількість осіб, які взяли
участь у голосуванні, кількості бю летенів, поданих за кожного кандидата, а
також кількості бю летенів, визнаних недійсними;
4.17. за результатам и голосування складає протокол про результати голосування
за

формою,

затвердж еною

М іністерства

освіти

і науки

Кураїни

у двох

оригінальних примірниках;
4.18. копії протоколу м ож уть надаватися кож ном у члену комісії, кандидатам на
посаду директора К оледж у та спостерігачам;
4.19. кожен при м ірн ик протоколу підписується головою, заступником голови,
секретарем та присутнім и членами виборчої комісії;
4.20.

уразі

незгоди

із

результатам и

підрахунку

голосів,

зафіксованими

у

протоколі, член комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка
о бо в’язково додається до протоколу.

Відмова від підписання протоколу не

допускається;
4.21. перш ий прим ірник протоколу про результати голосування передаються
виборчою

комісією

організаційном у

комітету

з

наступною

їх

передачею

Засновникові, а другий прим ірник протоколу залиш ається в Коледжі. Разом з
протоколом організаційном у комітетові передаю ться усі заяви та скарги, подані
кандидатами, спостерігачам и, а також ріш ення, прийняті за результатами їх
розгляду;

^

4.22. процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за допомогою
відеозасобів.

При

цьому

таке

фіксування

не

може

поруш увати

таємницю

голосування.
4.23. результати виборів опри лю дню ю ться на веб-сайті К оледж у протягом 24
годин

після

складання

протоколу

про

результати

голосування,

шляхом

розміщ ення у друк о ван ом у вигляді відповідної інф орм ації на інформаційних
стендах у доступни х для загального огляду місцях, розташ ованих у приміщені
Коледжу, а також на оф іційном у веб-сайті К оледж у та веб-сайті Засновника.

IV. Функції та відповідальність голови виборчої комісії
1.1. Голова виборчої комісії:
- несе персональну відповідальність за збереж ення бю летенів у приміщенні
виборчої комісії в сейфі;
- надає перед початком голосування виборчу скриньку для її огляду членам
виборчої комісії, присутнім кандидатам на посаду директора Коледжу, а також
спостерігачам;
- передає необхідну кількість бю летенів для голосування членам виборчої комісії;
- передає у день виборів членам виборчої комісії, які здійсню ю ть видачу
бюлетенів для голосування, аркуші списку виборців;
- організовує роботу та розподіл функціональних о б о в ’язків кожного члена
виборчої комісії на весь період проведення голосування.

V. Умови проведення другого туру виборів
1.1. якщ о у виборах брали участь кілька кандидатів і ж оден з них не набрав
більше 50 відсотків голосів виборців, організаційний комітет приймає рішення
про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних
днів після проведення перш ого туру;
1.2.

у випадку, як щ о дата другого туру виборів припадає на святковий

(неробочий) день, вибори проводяться у наступний після святкового (неробочого)
дня робочий день;
1.3. до бю летенів для голосування вклю чаю ться два кандидати, які набрали
найбільшу кількість голосів у перш ом у турі виборів ;
1.4. другий тур проводиться з 9.00 до 15.00 за тією ж процедурою виборів;
1.5. організаційний комітет і виборча комісія працю ю ть у том у самому складі,
мають ті самі повноваж ення;
1.6. вибори вваж аю ться таким и, що не відбулися, якщо:

-

участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;

-

у перш ому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50
відсотків голосів виборців;

-

у другом у турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків
голосів виборців.

1.7. у разі прийняття виборчою комісією ріш ення про визнання виборів такими,
що не відбулися, засновник протягом двох тиж нів з дня прийняття зазначеного
рішення оголош ує проведення нового конкурсу;
1.8. уся докум ентація, п о в ’язана з проведенням виборів директора Коледжу,
повинна зберігатися в К оледж і протягом п ’яти років.
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