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l.Загальнi положення
1.1. Положення про порядок подання та розгляду скарг пiд час проведення
виборiВ на посаДу дирекТора Кам'янець-Подiльсiкого^медичного фахового
КОЛеДЖУ (ДаЛi - ПОЛОЖення) розроблене вiдповiдно до вимог Закону украiъи
]'Про фахову передвищу ocBiTy" вiд 06.06.2019 р.Nч2745-VпI, Наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 2з.02.2021 porqy J\b 251 ''Щеякi питання
реалiзацii cTaTTi 42 Закону УкраiЪи "Про фахову передвищу ocBiTy'', яким
затверджене Типове положення про конкурсний вiдбiр на посаду керiвника
:акладу фаховоi передвищот освiти, Статуту Кам'янець-подiлъського медичного
фаховогО коледжУ З метоЮ органiзацii виборiв директора Кам'янець-
подiльського медичного фахового коледжу, Наказу Кам'янець-подiлъського
медичного фахового коледжу "про органiзацiю виборiв директора Кам'янецъ-
Подiльського медичного фахового коледжу" вiд 06.|2.2О2|року м22з.
t.2. I_{e ПоложеннЯ визначае механiзм та умови розгляду скарг пiд час
проведення виборiв на посаду директора Коледжу.
1.3. Ще Положення, а також змiни i доповнення до нього подаються
Органiзаr{iйниМ KoMiTeToM з проВеденнЯ виборiВ директоРа Коледжу (далi -
Органiзацiйний KoMiTeT), затверджуються Педагогi.r"оо радою Коледжу за
погодженняМ З Первинною профспiлковою органiзацiею Кам'янець-
подiлъського медичного фахового коледжу i вводяться в дiю наказом т.в.о
директора Коледжу (або особою, яка тимчасово виконуе цi обов'язки).
1.4. Пiд скаргою, що стосуеться виборiв на посадУ директора Коледжу, слiд
розумiтИ писъмовУ заявУ ( звернення) скаржника, в якiЙ мiстяться iнформацiя
щодО порушеНня закоНодавства УкраiнИ та нормативно-пРавових aKTiB, що
реryлюЮтъ поряДок проведеншI виборiв на посаду директора в Коледжi та
вимога забезпечити реа_гliзацiю, захист та поновленнrI порушених прав
кандидатiв на посаду директора, членiв Органiзацiйного *oMiibry, ВиборЪоТ
KoMicii з проведеннjI виборiв на посаду директора Коледжу ( далi - ВибЁрча
комiсiя), спостерiгачiв, представникiв змI, вЙборцiв ,i й-r* уласникiв
виборчого процесу.
1.5. Скарги розглядаютъсЯ Органiзацiйним KoMiTeToM та Виборчою комiсiею в
порядку, встановленому цим Положенням.

2. Суб'ект звернення зi скаргою. Суб'ект оскарження
2.1. Су6'ектоМ зверненНrI зi скаргою або суб'ектом оскарження може бути:
- кандидат на посаду директора Коледжу;
- спостерiгач вiд кандидата на посаДу директора Коледжу;
- спостерiгач вiд громадськоТ органiзацiТ ( громадсъкий спостерiгач);
- виборець.
2.2. Орrанiзацiйний KoMiTeT, Виборча комiсiя ( або ix члени), представник ЗМI
(журналiст) не надiленi правом звернення зi скаргою щодо порушеннrI порядку
проведення виборiв на посаду директора Коледжу та надiлъються статусом
суб'екта оскарженшI.

3. Суб'екти розгляду скарг
3.1. Суб'ектоМ розглядУ скарГ е Органiзацiйний поrй., та Виборча комiсiя.
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3.2. Су6'екти звернення зi скаргою на етапi пiдготовки виборцiв на посаду
ДирекТора Коледжу можуть оскаржити до ОрганiзацiЙного KoMiTeTy рiшення чи
дii суб'екта оскарження.
3.3. Суб'екти звернення зi скаргою на етапi проведення виборiв на посаду
директора Коледжу можуть оскаржити до ВиборчоТ KoMicii рiшення чи дii його
Члена, що м€tли мiсце пiд час проведення виборiв, у т.ч. щодо порушень, якi м€tли
мiсце пiд час процедури таемного голосування, таких суб'ектiв оскарження:
- кандидата на посаду директора Коледжу;
- спостерiгача вiд кандидата на посаду директора Коледжу;
- громадського спостерiгача;
- виборця.

4. Строки подацня скарги
4.1. Скарга до Органiзацiйного KoMiTeTy, Виборчоi KoMicii може бути подана
Особисто суб'ектом звернення зi скаргою протягом одного дня з дня прийняття
рiшення, вчиненIuI дii або допущення бездiяльностi суб'ектом оскарження.
4.2. Спецiальнi строки оскарженшI:
4.2.|. Скарга, що стосуетъся порушення, яке м€tло мiсце пiд час голосування,
МОже бУти подана до Виборчоi KoMicii не пiзнiше закiнчення голосуванIuI.
4.2.2. Скарга на рiшення, дii чи бездiяльнiсть Виборчоi KoMiciT, члена цiеi KoMicii,
ЩО М€tПи мiсце у денъ голосування пiд час пiдрахунку голосiв та встановлеirня
пiдсумкiв голосування, може бути подана до Органiзацiйного KoMiTery протягом
оДНого дня з дня прийняття рiшення, вчиненнlI дii або допущення бездiяльностi
суб'ектом оскарження.
4.3. МОменТом подання скарги вважаеться час фактичноi реестрацii скарги
вiдповiдальним членом Органiзацiйного KoMiTeTy, Виборчоi KoMiciT, який п
прийняв, у Журналi реестрацii скарг (Щодаток 1).

При реестрацii скарги обов'язково зЕвначаеться перелiк документiв (iх назви) та
iнших доказiв ( у ".ч. 

вiдеоматерiалiв), якi суб'ект звернення додас до скарги, iз
ЗаЗнаЧенням кiлькостi cTopiHoK кожного письмового (лрукованого) документу
(доказу). На копii скарги, яка з€Lпишаеться у суб'екта звернення, з€lзначасться
День та час, коли скарга зареестрована. Вiдмова суб'скта у розглядi скарг вiд
реестрацii письмовоi скарги не допускаеться.
4.4. Подання (направлення) скарги поштою (у т. ч. електронною), факсом,
КУР'Сром, службами доставки, iншим способом або iншою особою за
довiренiстю ( доруrенням) тощо - не допускаетъся.
4.5. Строк подання скарги продовженню або поновленню не пiдлягае за буд"-
яких обставин.
4.6. Адреса та мiсце подання скарги:
- ДО Органiзацiйного KoMiTeTy: м. Кам'янець-Подiльсъкий, вул. Пушкiнська, 31
(кабiнет J\b 18)
- до Виборчоi KoMicii : м. Кам'янець-Подiльський ,вул. Пушкiнсъка,31 (кабiнет J\b
14)

5.Вимоги до форми i змiсry скарги
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5.1. Невiдкладно пiсля надходження писъмовоi скарги Органiзацiйний KoMiTeT,

Виборча комiсiя перевiряе дотримання суб'ектом звернення зi скаргою вимог
щодо змiсту скарги.
5.2.Скарга повинна мiстити:
- найменування суб'екта розгляду скарги, до якого подасться скарга;
- прiзвища, iм'я, по батьковi або найменування суб'екта оскарження;
- прiзвища, iм'я, по батьковi суб'скта звернення зi скаргою, фактичну адресу
мiсця його проживання та мiсця ресстрацii, а також номер засобу зв'язку та
адресу електронноi пошти;
- виклад обставин iз зазначенням доказiв, якими суб'ект звернення зi скаргою
обrрунтовуе своi вимоги;
- чiтко сформульованi вимоги, ухв€Lлення яких вимагаеться вiд суб'екта розгляду
скарги;
- перелiк документiв i матерiалiв, що додаютъся;
- пiдпис суб'екта звернення зi скаргою iз зазначеннrIм дати та часу звернення.
5.3. Що скарги додаються if копiТ, докази, зазначенi у скарзi та копiI ycix
документiв, що додаються до неТ, у кiлькостi, яка дорiвнюе кiлькостi суб'сктiв
оскарження та зацiкавлених осiб, з€вначених у скарзi.
5.4. Скарга, оформлена без дотримання вимог цього Положення, повертаеться
суб'екту звернення зi скаргою без розгляду не пiзнiше наступного робочого дня
з дня ii реестрацii.

б. Процедура i строки розгляду скарг
6.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог пунктiв 5.2,5.З цього Положення,

розглядаеться Органiзацiйним KoMiTeToM, Виборчою комiсiсю на своему
засiданнi протягом двох робочих днiв ( не рахуючи вихiднi та святковi днi) з дня
ii ресстрацii.
б.2. Спецiальнi строки розгляду скарги:
- скарга, що стосуетъся порушення, яке м€шо мiсце пiд час таемного голосуваннrI,
подана до Виборчоi KoMicii, розглядаеться нею вiдразу пiсля закiнчення
голосування;
- скарга, що стосуеться пiд час пiдрахунку голосiв та встанQвленнrI пiдсумкiв
голосуваЕнrI на виборчiй дiльницi, розглядаетъся Органiзацiйним KoMiTeToM
протягом двох робочих днiв ( не рахувати вихiднi та святковi днi) з дня iT

реестрацii.
7. Рiшення за результатом розгляду скарг

7.|. У разi, якщо письмову скаргу подано н€uIежним суб'ектом звернення зi
скаргою до н€lлежного суб'екта розгляду такоТ скарги в установленi цим
Положенням строки, Органiзацiйний KoMiTeT, Виборча комiсiя приймае скарry
до розгляду та приймае рiшення.
7.2.Рilлення щодо задоволеннrI скарги Органiзацiйний KoMiTeT, Виборча комiсiя
приймае тiлъки у разi встановлення, що рiшення, дii чи бездiяльнiсть суб'скта
оскарження не вiдповiдають встановленому порядку проведення виборiв на
посаду директора Коледжу.
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7.З. Органiзацiйний KoMiTeT, Виборча комiсiя вiдмовляе в задоволеннi скарги,
якщо:
- оскаржуване рiшення, дiя чи бездiяльнiсть суб'екта оскарж9ння вчиненi
вiдповiдно до нормативних aKTiB, що реryлюють органiзацiю та порядок
проведення виборiв на посаду директора Коледжу, в межах передбачених
повноважень суб'ектiв оскарження i не порушуютъ права суб'екта звернення зi
скаргою:
- суб'сктом звернення зi скаргою не доведено порушення суб'ектом оскарження
нормативних aKTiB, що регулюютъ органiзацiю та порядок проведення виборiв
на посаду директора Коледжу, а наявних у матерiалах скарги доказiв недостатнъо

дJuI встановленнrI цього факту суб'ектом розгляду скарги;
- на момент розгJuIду скарги суб'ектом оскарження вчинено необхiднi дii,
скасовано рiшення тощо, якi е предметом оскарженнrI, або iншим способом

усунуто порушення чи поновлено права суб'екта звернення зi скаргою
вiдповiдно до вимог нормативних aKTiB, що реryлюють органiзацiю та порядок
проведення виборiв на посаду директора Коледжу (вiдсутнiсть предмета
оскарження).
7.4. Рiшення Органiзацiйного KoMiTeTy, Виборчоi KoMicii за результатом розгляду
скарги, видасться пiд пiдпис особисто суб'екту звернення зi скаргою на
наступний робочий день з дня прийняття рiшення.
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lоdаmок 1

Зр азок эtсурналу ре€сmрацii' cKapz

Журнал
реестрацii скарг на виборах директора

Кам'янець-Подiльського медичного фахового коледжу

Ns
з/п

ПIБ особи, яка
подае скарry

Iнформацiя щодо змiсту
скарги

Примiтка
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фотоматерi-
алiв, тощо)

Пiдпис
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скаргу

(дата та час
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