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1,. Загальпi положення
ПоложеНня прО порядоК обраннЯ предстаВникiв з числа студентiв, якi мають
право брати участь у виборах директоракам'янець - Подiльського медичного
фаХОВОГО КОЛеДЖУ (далi - Положення) розроблене вiдповiдно до вимог
ЗаконУ Украiни,,Про фаховУ передвищу ocBiTy>> вiд 06.06 .201gpo*y Ns2745-
vпI, нак€вУ MiHicTePcTBa освiти i науКи УкраiЪи J\b 251 вiд 2з.02.2о21 року
<Про затвердження тиIIового положення про конкурсний вiдбiр 

"u 
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керiвника закладу фаховоi передвищоi ocBiTn>, <<положення про порядок
проведення виборiв директора Кам'янець - Подiльсъкого медичного
фахового коледжу).
L{e Положення, а також змiни i доповненнlI до нъого, подаються
органiзацiйним koMiTeToM з проведення виборiв директора Кам'янець
Подiлъського медичного фахового коледжу (далi - ОргЪнiзацiйний KoMiTeT),
затверджуються Педагогiчною радою Коледжу, Зd погодженням з
профспiлковим koMiTeToM lтервинноi профспiлковоi органiзацii Коледжу та
студентською радою i вводяться в дiю наказом керiвника Коледжу (або
особою, яка тимчасово виконуе цi обов'язки).
виборнi представники з числа студентiв, якi мають право брати у{асть увиборах директора Коледжу (далi - Представники), обирают"." 

"rуд.нтамитаемним голосуванням.
кiлькiсть Представникiв складае не менше 15 вiдсоткiв осiб, якi маютъ право
братИ rIастЬ у виборах дирекТора вiдпОвiдно до cTaTTi 42 Закону Украrни
оПро фахову передвищу ocBiTy>>.
Порядок обрання Представникiв дпя y{acTi у голосуваннi з числа студентiв
коледжу визначасться цим Положенням та Положенням про студентсъке
самовряДуваннrI Кам'янеЦь - Подiлъського медичного фахоъого коледжу.
Yci студенти, якi навчаютъся за денною формою в Коледжi, мають piBHi
права, можуть обиратися та бути обраними до числа Представникiв.
з припиненням особою навчання у закладi фаховот передвищот освiти
втрачаеться п право на представницъкi функцii в числi Представникiв.
Представники обираються строком на однi вибори директора Коледжу (далi
- Вибори). У разi, якщо Вибори визнаються такими, що не вiдбулися,
представники зберiгають свот представницькi функцiт до того часу, доки
вибори не визнають такими, Що вiдбулися, аJIе не бiльше нiж до завершення
навчalJIъНого рокУ або до настання обставин, зазначених у II. 1.7 цього
Положення.
,Щля конТролЮ за ходоМ процесУ обрання Представникiв та проведення ik
виборiв формустъся студентська виборча комiсiя (далi Комiсiя), яка
здiйснюе своi повноваження пiд загальним координуванням Органiзацiйного
KoMiTeTy з провеДення виборiв директора КоледжУ (д-i - dрганiзацiйний
KoMiTeT). Комiсiя обирастъся з числа студентiв, якi навчаються в Коледжi.
кiлькiсний та особовий скJIад koMicii рекомендуеться студентською радою
та затверджуеться конференцiсю студентiв Коледжу.
комiсiя на першому засiданнi обирас iз свого складу голову, заступника
голови та секретаря.
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повноваженнrI koMicii регламентуються цим ПоложеЕням.
Адмiнiстрацiя Коледжу не мае права втручати ся у процес формуванняkoMicii та делеryваннrI до числа кандидатiв у Представники, а також
безпосередньо обрання Представникiв.
керiвництво Коледжу забезпечуе належнi умови для роботи koMicii, а
Органiзацiйний KoMiTeT надае iнформацiю та документи, необхiднi для
виконаншI покладених на цю Комiсiю завдань.

2. Вибори Представникiв
.щелеryвання студентiв до числа Представникiв вiдбуваеться окремо з кожноi
спецiалъностi Коледжу пропорцiйно до кiлькостi студентiв, що навчаються
на данiй спецiшrьностi.
пропорцiйну кiлькiсть Представникiв сryдентiв (квоту) вiд спецiальностi
визначае Органiзацiйний KoMiTeT за формулою:

по =п*В:Ш-
да по- кiлькiсть Представникiв вiд спецiальностi;

п - кiлькiсть студентiв, що навчаються на спецiальностi;
i/* кiлькiсть студентiв, що навчаються в Коледжi;
Р - загальна кiлькiсть Представникiв, що визначаеться згiдно п. 1.4 цъого
положення
округлення до цiлого вiдбувасться за lтравилом округлення до найближчого
ЦiЛОГО. ПРО ВИЗНаЧену квоту Представникiв студентiв вiд спецiальностi
Органiзацiйний KoMiTeT повiдомляе головi студентськоТ ради до початку
процесу ix висування.
щелегати до числа кандидатiв в Представники висуваються:

студентською радою Коледжу ;

академiчною |рупою;
шляхом самовисунення.

Конференцiя стуДентiв при визначеннi списку делегатiв до числа кандидатiв
в Представники розглядае кандидатури та затверджуе список делегатiв до
числа кандидатiв у представники, приймае рiшення про внесення делегатiв
до бюлетенЮ для таеМного голосуванIUI списком. Форrчrу бюлетеня для
голосуваннrI наведено у .Щодатку 1.

комiсiя скJIадае, завiряе пiдписом голови та секретаря список осiб, якi мають
право брати )п{асть у виборах не пiзнiше, нiж за 1 день до дати проведеншI
виборiв.
Бюлетенi для тасмного голосування виготовляються Комiсiею пiсля
затвердження списку кандидатiв у Представники, аJIе не пiзнiше, нiж за |2
годин до початку виборiв у кiлъкостi, яка вiдповiдае кiлькостi осiб, якi мають
право брати ylacTb у голосуваннi та включенi до вiдповiдних спискiв на
виборчiй дiльницi. БюлетеНi длЯ голосування засвiдчуються на зворотному
боцi пiдписом голови та секретаря koMiciI, що виготовляла бюлетенi.
!ата та мiсце проведення виборiв Представникiв визначаетъся
Органiзацiйним KoMiTeToM.
Iнформацiя про Дац, час i мiсце голосування пiдлягае оприлюдненню
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КомiсiсЮ не пiзнiше, нiж за три днi до дня виборiв через iнформацiйнi
ресурси Коледжу (дошка оголошень, веб-сайт).
Скриньки для голосування, яке вiдбудеться в примiщеннях Коледжу, повиннi
бути скрiпленi печаткою Коледжу.
Пiд час голосування, а також пiдрахунку голосiв мають право бути
присутнiми: члени Органiзацiйного koMiTeTy, а також спостерiгачi вiд
кандидатiв на посаду директора Коледжу.
ПримiщеншI для голосування повинно бути обладнане таким чином, щоб
мiсця видачi бюлетенiв для голосування, виборчi скриньки були у полi зору
членiВ KoMiciT та осiб, якi маюТь право бути присутнiми в .rр"riщ"ннi Й
голосуваншI. В примiщеннi длЯ таемногО голосування повинно бути
забезпечено н€Lлежне освiтленшI, а також наявнiсть засобiв для заповненшI
бюлетеня для голосування.
орга-riзацiя проведеншI голосування та пiдтримання наJIежного порядку упримlщенн1 для голосування, забезпеченнrI
покладаються на Комiсiю.

таемност1 голосування

голова koMicii У День виборiв передас членам koMiciТ, якi здiйснюють видачу
бюлетенiв для голосуваннrI, список виборцiв та необхiдну кiлькiсть
бюлетенiв для голосування. Вiдповiднi члени koMicii забезпечуютъ ix
збереження i дотримання порядку ik використання.
член koMiciT здiйснюе видачу бюлетеня для голосування за умови
пред'явлентrя особою, яка мае право брати участь у голосуваннi, документа,
що засвiдчуе особу (паспорт |ромадянина Укр аiни, паспорт |ромадянина
украiъи для виiъду за кордон, студентський квиток, залiкова *""*nu студента
КоледжУ, вiйсъкоВий квитОк). Особа, яка оц)имуе бюлетень для голосуванIUI,
ставитЬ навпроти свого прiзвища пiдпис у списку осiб, якi мають право брати
участъ у голосуваннi.
Бюлетень длЯ голосування заповнюсться особою, яка бере у{асть уголосуваннi особисто. Пiд час заповнення бюлетенiв забороня.r"a"
здiйснення фото та вiдео фiксацii у будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок
фiзичних вад не може самостiйно заповнити бюлетень для голоGування, мас
право за дозволом голови KoMioii скористатися допомогою iншоi особи
KoMiciT.
У бюлеТенi длЯ голосування особа) яка бере )пIасть у голосуваннi, робить
позначку (плюс) ((+)) або iншу, що засвiдчуе iT волевиявлення та вiдповiдае
i-i волевиявленню (<за> чи <<протп>).
особа, яка бере участъ у голосуваннi, опускае заповнений бюлетень для
голосування у скриньку. Забороняетъся вимагати або звертатисяз проханням
до особи, яка бере участь у голосуваннi, оприлюднити свое волевиявлення.
Пiсля завершеннrI голосуваншI примiщеннrl для голосування зачиняеться i в
ньому мають право знаходитись тiльки члени KoMicii, члени Органiзацiйного
KoMiTeTy та спостерiгачi вiдповiдно до п. 2.10 цъого Полож.""".
пiсля перевiрки цiлiсностi печаток скриньки для голосування почергово
вiдкриваються членом koMicii за мiсцем проведення голосування. При
вiдкриттi виборчоi скриньки iT BMicT викладасться на стiл, за яким
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розмiщуються члени KoMicii.
ПiдРахУнок голосiв здiйснюеться вiдкрито членами KoMicii за мiсцем
ПроВедення голосування у тому ж примiщеннi, де вiдбув€Lлося голосування.
ПiДРахУнок голосiв починаетъся одразу пiсля закiнчення голосування,
ПРОВОДИТЬСя без перерви i закiнчуеться пiсля складання та пiдписання
протоколу про результати голосування.
КОМiСiя за мiсцем проведення голосування пiдраховуе загЕLлъну кiлькiсть
ВИДаних Для голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, виrIвлених у
СКРИнЬках Для голосування. Бюлетенi для голосування розкладаютъся на
мiсця, позначенi табличками з написом <<За>>, кПроти>>, <<Недiйснi>>.
Пр" розкладаннi бюлетенiв визначений член KoMicii покulзуе кожний
бюлетень yciM членам KoMicii та особам, присутнiм пiд час пiдрахунку
ГОлосiв, оголошуючи результат голосуваннrI. У разi виникнення cyMHiBiB
ЩОДО ЗМiСтУ бюлетеня Комiсiя вирiшус питання голосуванням. При цьому
кожен член koMicii ма€ право оглянути бюлетень особисто. На час огляду
бюлетеня робота з iншими бюлетенями припиняетъся.
БЮЛетень для голосування може бути визнаний недiйсним у випадках якщо:
- У бЮЛетенi зроблено бiльше однiеi позначки проти одного прiзвища

кандидата у Представники;
- незроблено жодноIпозначки;
- неможливо з iнших причин встановити змiст волевиявлення.
ПiСЛЯ РОЗкJIаДання бюлетенiв член KoMiciT пiдраховуе кiлькiсть бюлетенiв, що
описують результати волевиявлення виборцiв, а також кiлькiсть недiйсних
бЮЛеТеНiв. На вимогу члена KoMicii чи спостерiгача може бути проведено
ПОВТОРНИЙ ПiдрахУнок бюлетенiв. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член
KoMicii мае право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi.
РеЗУльтати пiдрахунку голосiв оголошуються головою KoMicii i пiдлягають
ВКЛЮченНЮ секретарем KoMicii до протоколу про результати голосування.
КОМiСiя За результатами пiдрахунку голосiв складае протокол за формою,
наведеною у Щодатl<у 2.
ПРОТОкол про результати голосування складасться Комiсiею у двох
оригiнальних примiрниках. За запитом копii протоколу можуть надаватися
кожному iз членiв KoMicii.
КОЖен примiрник протоколу пiдписуетъся головою, заступником голови,
СеКРеТарем та присутнiми членами KoMiciT. У разi незгоди iз резулътатами
ПiДРахУнку голосiв, зафiксованими у протоколi, член KoMicii мае право
письмово викласти свою окрему думку, яка обов'язково дода€ться до
протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протокоJry не допускаеться.
ПеРШИй ПРимiрник протоколу про результати голосування передаеться до
ОРГаНiЗацiйного KoMiTeTy через його представника, який був на виборах.
,Щругий примiрник протоколу з€Lлишаеться у KoMicii.
ВИбОРи ПреДставникiв iз числа студентiв, що мають право брати у{асть у
реЙтинговому голосуваннi на посаду директора Коледжу, вважаютъся
такими, що вiдбУлися, якщо участь у них взяли бiльше 50 вiдсоткiв загальноi
кiлькостi студентiв Коледжу.
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ВисУненi виборнi Представники з числа сryдентiв Коледжу, BHeceHi до
бюлетеня для таемного голосування, вважаються обраними Представниками,
ЯКЩО Вони набршrи бiльше 50 вiдсоткiв голосiв з числа студентiв Коледжу,
якi взяли участь у виборах Представникiв Коледжу.
Уся виборча документацiя (бюлетенi, протоколи, списки студентiв, заяви)
СКарГи тощо), запакованi в конверт, пiдписаний BciMa членами KoMiciT,
ПеРеДаютЬся в ОрганiзацiЙниЙ KoMiTeT протягом доби для под€tльшого Тх
ВикористаннrI в процедурi Виборiв директора та зберiгання в установленому
порядку.
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Щодаток 1

ВИБОРЧI4Й БЮЛЕТЕНЬ
для та€много голосуваннrI з висунення виборних

Представникiв з числа студентiв, якi мають право брати r{асть у виборах
директора Коледжу

<<_>>_2022 р. MicTo Кам'янець - Подiлъський

J\Ъ з/п Прiзвище, iм'я, по-батьковi кандидата в представники Академiчпа група,
курс

l
2.
a
J

4

5

6.
,7

проти

Примiтка: Особа, яка голосуе, може зробити лише одну позначку

зА
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Щодаток 2

протокол Jф

засiдання студентськоТ виборчоi KoMicii щодо результатiв тасмного
голосування з висуненнrI виборнrгх Представникiв з числа студентiв,

якi мають право брати r{асть у виборах директора Коледжу

<<_>>_2022 р. MicTo Кам'янець - Подiльський

Присутнiй представник Органiзацiйного KoMiTeTy з виборiв директора
Коледжу

(Прiзвище, iм'я, по-батьковi)

Всього членiв студентськоi виборчоi комlс11 осiб. Присутнi члени:
1

4
5

2.

з.

При пiдрахунку голосiв виборцiв студентська виборча комiсiя
встановила:

кiлькiсть бюлетенiв:

Кiлькiсть голосiв, вiдданих кандидатам:
Jt
з/п

Прiзвище, iм'я, по-батьковi кандидата в представники
Академiчна

група
зА

1

2.

J

Голова студентськоi виборчоi KoMiciT

Секретар студентськоi виборчоi KoMicii

1 Виготовлених дJuI голосування
2. Виданих виборцям
a
J Невикористаних
4. Виявлених в скриньцi для голосування
5 Визнаних недiйсними

Члени студентськоi виборчоi KoMicii

8


