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1. Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на
виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй
(далi -

Положення) розроблено вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту»,
Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчо.і. системи та порядку
обрання керiвника вищого навчального закладу, затверджених Постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о5.12.2014 №726 «деякi питання реалiзацi.і.
статтi 42 Закону Укра.і.ни «Про вищr освiту», Статуту державного

унiверситету телекомунiкацiй, Положення про порядок проведення виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй (далi -Унiверситет).

2. Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на

виборах ректора Унiверситету визначас умови органiзацi.і. роботи
спостерiгачiв пiд час проведення виборiв ректора Унiверситету з метою
забезпечення демократичностi, прозоростi та вiдкритостi виборiв, що

проводяться та€мним голосуванням.
3.Це Положення, а також змiни

i

доповнення до нього,

затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з виборним
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету i вводяться в дiю
наказами ректора Унiверситету.

4. Кандидат на посаду ректора Унiверситету мас право мати не
бiльше двох спостерiгачiв на дiльницi, акредитованих органiзацiйним
комiтетом. На виборчiй дiльницi можуть бути присутнi до трьох громадських
спостерiгачiв.

5. Громадський спостерiгач ма€ представляти громадську органiзацiю,

яка акредитована Органiзацiйним комiтетом на пiдставi клопотання тако.і.
органiзацi.і.. Органiзацiйний комiтет прийма€ рiшення про надання
акредитацi.і. громадського спостерiгача або про вiдмову в наданнi акредитацi.і.,

про що повiдомляс впродовж двох днiв пiсля отримання клопотання про
акредитацiю спостерiгачем.
6. Громадська органiзацiя, до статутно.і. дiяльностi яко.і. належать
питання освiтньо.і. та науково.і. дiяльностi, заресстрована у встановленому

законодавством Укра.і.ни порядку, не пiзнiше як за сiм днiв до дня
голосування може звернутися до Органiзацiйного комiтету з клопотанням
про дозвiл мати спостерiгача пiд час виборiв ректора Унiверситету. до

клопотання, пiдписаного керiвником 1ромадсько.і. органiзацi.і. i засвiдченого
печаткою органiзацi.і., додаються копiя статуту та свiдоцтва про державну
ресстрацiю
громадсько.і.
органiзацi.і.,
засвiдченi
в
установленому
законодавством Укра.і.ни порядку.
7. Пiд час виборiв ректора Унiверситету мас право бути присутнiм
представник, делегований Мiнiстерством освiти i науки Укра.і.ни.
8. Повноваження спостерiгачiв починаються вiд дня .і.хньо.і. ре€страцi.і.

Органiзацiйним комiтетом i припиняються пiсля пiдрахунку голосiв на
виборах ректора Унiверситету.
9. Спостерiгачем може бути будь-яка особа, крiм членiв Виборчо.і.

комiсi.і. та членiв Органiзацiйного комiтету. Пiд час голосування та
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пiдрахунку голосiв мають право бути присутнiми на виборчiй дiльницi не
бiльше двох спостерiгачiв вiд кожного кандидата, акредитованих

Органiзацiйним комiтетом.
10. Подання про ресстрацiю спостерiгача за пiдписом кандидата на
посаду ректора Унiверситету вноситься до Органiзацiйного комiтету не
пiзнiш як за сiм днiв до дня голосування.
11. Спостерiгачiв вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету

ресструс Органiзацiйний комiтет за поданням вiдповiдного кандидата на
посаду ректора.
12. У поданнi

про ресстрацiю спостерiгачiв зазначаються .і.хнi

прiзвища, iмена, по батьковi, дата народження, мiсце фактичного проживання
та адреса ресстрацi.і., мiсце роботи, посада (заняття), номери контактних

телефонiв. до подання додаються заяви про згоду цих осiб бути
спостерiгачами вiд кандидати на посаду ректора Унiверситету.
13. Пiдставою для вiдмови в ресстрацi.і. спостерiгача може бути лише

порушення пунктiв 7-9 цього Положення.
14. Органiзацiйний

комiтет приймас рiшення про ре€страцiю

спостерiгачiв на виборах ректора Унiверситету та видас .і.м посвiдчення не

пiзнiше наступного дня пiсля внесення подання.
15. Спостерiгач мас право_:

15.1.Перебувати у примiщеннi для голосування пiд час голосування,
спостерiгати з будь-яко.і. вiдстанi за дiями членiв Виборчо.і. комiсi.і., у тому
числi пiд час видачi бюлетенiв особам, якi беруть участь у виборах ректора
Унiверситету, i пiдрахунку голосiв, не заважаючи членам Виборчо.і. комiсi.і.

фiзично;
15.2. Робити фото-та вiдео зйомки та аудiо записи, не порушуючи при

цьому та€мницi голосування;
15.3. Бути присутнiм пiд час виготовлення бюлетенiв;
15.4. Бути присутнiм на засiданнях Виборчо.і. комiсi.і., у тому числi пiд

час пiдрахунку голосiв i пiдведення пiдсумкiв голосування, у день
голосування у примiщеннi, де проводиться голосування;
15.5. Звертатися i3 заявою чи скаргою до Виборчо.і. комiсi.і. щодо

усунення порушень у разi .і.х виявлення;
15.6. Складати акт про виявлення порушены, що пiдписусться ним та
не менш як двома особами, якi мають право брати участь у виборах ректора
Унiверситету та засвiдчують факт цього порушення i3 зазначенням .і.хнiх

прiзвищ, iмен та по батьковi, адреси мiсця проживання, контактних номерiв
телефонiв та подавати його до Виборчо.і. комiсi.і.;
15.7. Вживати необхiдних заходiв у межах законодавства Укра.і.ни

щодо припинення протиправних дiй пiд час голосування та пiдрахунку
голосiв у примiщеннi для голосування;
15.8. Вимагати проведення повторного пiдрахунку бюлетенiв,
поданих за кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв, визнаних недiйсними;
15.9. Отримувати копi.і. протоколiв про результати голосування.
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16. Спостерiгачу забороня€ться:
16.1. Безпiдставно втручатися в роботу Виборчо.і. комiсi.і., чинити дi.і.,

що порушують законний хiд виборчого процесу або неправомiрно заважати
членам Виборчо.і. комiсi.і. здiйснювати сво.і. повноваження;
16.2. Заповнювати замiсть особи, яка мас право брати участь у
виборах ректора Унiверситету (у тому числi на .і-і. прохання), бюлетень для
голосування;
16.3. Бути присутнiм пiд час заповнення особою бюлетеня в кабiнi для

та€много голосування або iншим чином порушувати тасмницю голосування.
17. Виборча комiсiя може достроково припинити повноваження
спостерiгача в разi порушення ним цього Положення. Про дострокове
припинення повноважень спостерiгача приймасться мотивоване рiшення.
18. У разi порушення спостерiгачем вiд кандидата на посаду ректора
Унiверситету вимог пункту 14 цього Положення Виборча комiсiя робить

йому попередження. У разi повторного або крубого порушення вимог пункту
13 цього Положення Виборча комiсiя може позбавити його права бути
присутнiм на свосму засiданнi або пiд час пiдрахунку бюлетенiв.
19. Виборча комiсiя може прийняти мотивоване рiшення про
позбавлення права спостерiгача бути присутнiм на свосму засiданнi, пiд час
проведення голосування, пiдрахунку голосiв, якщо вiн протиправно
перешкоджа€ проведенню зазначених дiй. Таке рiшення приймасться не
менше як двома третинами голосiв членiв Виборчо.і. комiсi.і., присутнiх на
засiданнi комiсi.і..
20. Кандидат на посаду ректора або керiвник 1ромадсько.і. органiзацi.і.

мас право вiдкликати спостерiгача, звернувшись з письмовою заявою до

Органiзацiйного комiтету про припинення його повноважень i подати
документи для ресстрацi.і. спостерiгачем iншо.і. особи у встановленому
порядку.
21. Спостерiгач вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету або
громадський спостерiгач ма€ право у будь-який час звернутись до
Органiзацiйного комiтету i3 заявою про складання сво.і.х повноважень. На
пiдставi тако.і. заяви Органiзацiйний комiтет приймас рiшення про скасування
ресстрацi.і. спостерiгача. Копiю рiшення передають кандидату на посаду
ректора Унiверситету або керiвнику вiдповiдно.і. 1ромадсько.і. органiзацi.і..
Кандидат на посаду ректора Унiверситету або керiвник кромадсько.і.

органiзацi.і., пiсля отримання такого рiшення, мас право подати нове подання
для ресстрацi.і. спостерiгачем iншо.і. особи, але у строки, встановленi цим

Положенням.
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