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1.  Загальнi положення.
1.1.  Положення  про  порядок  подання  та  розгляду  скарг  пiд  час

проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй  (далi
- Положення) розроблено вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про вищу освіту»,
Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчо.і. системи та порядку
обрання керiвника вищого навчального закладу, затверджених Постанgвот.
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о5.12.2014 №726  «деякi питання реалізаціі
стапi   42   Закону   Укра.і.ни   «Про   вищу   освiту»,   Статуту   державного
унiверситету телекомунiкацiй, Положення про порядок проведення виборiв
ректорадержавногоунiверситетутелекомунiкацiй(далi-Унiверситет).

1.2.  дане Положення визначас механiзм та умови розгляду скарг пiд
час проведення виборiв ректора Унiверситету.

1.3.  Це   Положення,   а   також   змiни   i   доповнення   до   нього,
затверджуються  Вченою радою Унiверситету за погодженням з  виборнтм
органом первинно.і. профспiлково.і. органiзацi.і. Унiверситету i вводяться в дію
наказами ректора Унiверситету.

1.4.  Пiд  скаргою,  що  стосу€ться  виборiв ректора Унiверситету  слiд
розумiти письмову заяву (звернення, подання) скаржника, в якiй мiститься
iнформацiя щодо порушення законодавства Укра.і.ни та нормативно-правових
актiв, що регулюють порядок проведення виборiв ректора у закладi вищо.і.
освiти, та вимогу забезпечити реалiзацiю, захист та поновлення порушених
прав  кандидатiв  на  посаду  ректора  Унiверситету,  членiв  Органiзацiйного
комiтету з проведення виборiв ректора Унiверситету (далi - Органiзацiйний
комiтет),    членiв    Виборчих    комiсiй    з    проведення    виборiв    ректора
Унiверситету  (далi  - Виборча  комiсiя),    спостерiгачiв,  представникiв  ЗМ1,
виборцiв та iнших учасникiв виборчого процесу.

1.5.  Скарги  розглядаються  Органiзацiйним  комiтетом  та  Виборчою
комiсi€ю в порядку, встановленому даним Положення.

2.1.  Суб?;к:;:g::::===::::::::::;:::;g;=:::::==::=;::::;;Lоже
бути:

2.1.1.  кандидат на посаду ректора Унiверситету;
2.1.2. спостерiгач вiд кандидата на посаду ректора;
2.1.3. спостерiгач      вiд      громадсько.і.      Органiзацi.і.      (кродмаський

спостерiгач);
2.1.4. Виборча комiсiя або .і-і. члени;
2.1.5. виборець.
2.2.  Органiзацiйний    комiтет    та    представники    засобiв    масово.і.

iнформацi.і.  (журналiсти)    не  надiленi  правом  звернення  зi  скаргою  щодо
порушення    порядку    проведення    виборiв    ректора    Унiверситету    та
надiляються статусом суб'скта оскарження.



3.  Суб'скт розгляду скарг.
3.1.  Суб'€ктом розгляду скарг с Органiзацiйний комiтет та Виборча

комiсiя вiдповiдно до пункту 1.5. даного Положення.
3.2.  Суб'€кти    звернення  зi  скаргою,  на  етапi  пiдготовки  виборiв

ректора   Унiверситету,   можуть   оскаржити   до   Органiзацiйного   комiтету
рiшення чи дi.і. суб ' €кта оскарження.

3.3.  Суб'скти    звернення  зi  скаргою,  на  етапi  пiдготовки  виборiв
ректора Унiверситету, можуть оскаржити до Виборчо.і. комiсi.і. рiшення чи дi.і.
Виборчо.і. комiсi.і. або його члена.

3.4.  Суб'скти   звернення зi скаргою можуть оскаржити до Виборчо.і.
комiсi.і. дiю чи бездiяльнiсть, що мали мiсце пiд час проведення виборiв, у
тому  числi  щодо  порушень,  якi  мали  мiсце  пiд  час  процедури  та€много
голосування, таких суб'сктiв оскарження:

3.4.1. кандидата на посаду ректора Унiверситету;
3.4.2. спостерiгача вiд кандидата на посаду ректора;
3.4.3. спостерiгача     вiд     1ромадсько.і.     органiзацi.і.     (1родмаського

спостерiгача);
3.4.4. виборця.
3 .4.5. представника засобiв масово.і. iнформацi.і. (журналiста).

4.  _Термiни подання скарги.
4.1.     Скарга пода€ться у наступнi строки:
-     не пiзнiше, як за одну годину до початку голосування - щодо

подiй, якi сталися до дня голосування;
-     не  пiзнiше,  як  до  закiнчення  голосування  -  щодо  подiй,  якi

сталися в день голосування до закiнчення голосування;
-     не  пiзнiше,  як  протягом  однiс.і.  години  з  моменту  закiнчення

пiдрахунку голосiв - щодо подiй, якi сталися пiд час пiдрахунку голосiв.
Термiни,   визначенi   цим   пунктом,   не   можуть   бути   поновленi

незалежно вiд поважностi причини .і.х пропуску.
4.2.  Моментом  подання  скарги  вважасться час  фактично.і. ресстрацi.і.

скарги  головою,  заступником  або  секретарем  Виборчо.і. комiсi.і. у  Журналi
ресстрацi.і. скарг.

При ресстрацi.і. скарги обов'язково зазнача€ться перелiк документiв (.і.х
назви) та iнших доказiв (у тому числi вiдеоматерiалiв), якi суб'€кт звернення
додас  до  скарги,  i3  зазначенням  кiлькостi  сторiнок  кожного  письмового
(друкованого) документу (доказу).

На копi.і. скарги, яка залиша€ться у суб'скта звернення,  зазнача€ться
день та час, коли скарга заресстрована.

Вiдмова  суб'скта розгляду  скарг вiд ресстрацi.і. письмово.і. скарги  не
допускасться.

4.3.  Подання    (направлення)    скарги    поштою    (в    тому    числi
електронною), факсом, кур'сром, службами доставки, iншим способом або
iншою особою за довiренiстю (дорученням) тощо -не допускасться.



4.4.  Строк подання скарги продовженню або поновленню не пiдлягас
за будь-яких обставин.

4.5.  Адреса та мiсце подання скарги:
-     до Органiзацiйного комiтету: м. Ки.і.в, вул СОлом'янська, 7 ,

ауд. =;
/4.

-      до  Виборчо.і.  комiсi.і.:  м.  Ки.і.в,  вул  Солом'янська,  7  ,  ауд.

5.  Вимоги до форми i змiсту скарги.
5.1.  Невiдкладно       пiсля       надходження       письмово.і.       скарги

Органiзацiйний комiтет або виборча комiсiя перевiряс дотримання суб ' сктом
звернення зi скаргою вимог щодо змiсту скарги.

5.2.  Скарга повинна мiстити:
- найменування суб'€кту розгляду скарги, до якого подасться

скарга;

оскарження;
- прiзвище,   iм'я,   по   батьковi   або   найменування   суб'скта

- прiзвище,  iм'я,  по  батьковi  суб'€кта  звернення  зi  скаргою,
фактичну адресу мiсця проживання та мiсця ресстрацi.і., а також номер засобу
зв'язку та адресу електронно.і. пошти;

- виклад   обставин   зi   зазначенням   доказiв,   якими   суб'€кт
звернення зi скаргою обцэунтовус сво.і. вимоги;

- чiтко сформульованi вимоги, ухвалення яких вимагасться вiд
суб ' скта розгляду скарги;

- перелiк документiв i матерiалiв, що додаються;
- пiдпис суб'€кта звернення зi скаргою i3 зазначенням дати та

часу звернення.
5.3. до скарги додаються .і-і. копi.і., докази, зазначенi в скарзi, та копi.і.

ycix документiв,  що додаються до  не.і.,  у кiлькостi, яка дорiвнюс кiлькостi
суб'€ктiв оскарження та   зацiкавлених осiб, зазначених у скарзi. При цьому
письмовi докази подаються в оригiналi або в засвiдченiй в установленому
порядку копi.і..

5.4. Скарга,   Оформлена   без   дотримання   вимог  даного   Порядку,
повертасться   суб'скту   звернення   зi   скаргою   без   розгляду   не   пiзнiше
наступного робочого днi з дня ресстрацi.і. скарги.

6.  Процедура i строки розгляду скарI
6.1. Скарга, оформлена з додержанням вимог пункту 5.2., 5.3. даного

Положення,    розглядасться    Органiзацiйним    комiтетом    або   Виборчою
комiсiсю на сво€му засiданнi протягом двох  робочих днiв з дня .і-і. ресстрацi.і..

6.2. Спецiальнi строки розгляду скарги:
-   Скарга  стосу€ться  порушення,  яке  мало  мiсце  пiд час  тасмного

голосування,  подана  до  Виборчо.і.  комiсi.і. розглядасться  нею  вiдразу  пiсля
закiнчення голосування до пiдрахунку голосiв;



-    Скарга   стосу€ться   порушення   під  час   підрахунку   голосів  та
встановлення  пiдсумкiв  голосування  на  виборчiй  дiльницi,  розгляда€ться
Виборчою комiсiсю негайно пiсля закiнчення пiдрахунку голосiв.

7.  Рiшення за результатами розгляду скарг
7.1. У  разi,  якщо  письмову  скаргу  подано  належним     суб'сктом

звернення   зi   скаргою   до   належного   суб'скта  розгляду  тако.і.  скарги   в
установленi даним Положення строки, Органiзацiйний комiтет або Виборча
комiсiя прийма€ скаргу до розгляду та приймас рiшення.

7.2.Рiшення  про  задоволення  скарги  Органiзацiйний  комiтет  або
Виборча  комiсiя  приймас  тiльки  у  разi  встановлення  що  рiшення,  дi.і.  чи
бездiяльнiсть суб'скта оскарження не вiдповiдають встановленому порядку
проведення виборiв ректора Унiверситету.

7.3. Органiзацiйний   комiтет   або   Виборча   комiсiя   вiдмовля€   в
задоволеннi скарги, якщо:

7.3.1. Оскаржуване рiшення, дiя чи бездiяльнiсть суб'€кта оскарження
вчиненi  вiдповiдно  до  нормативних  актiв,  що  регулюють  органiзацiю  та
порядок проведення  виборiв ректора Унiверситету,  в межах передбачених
повноважень суб'сктiв оскарження, i не порушують права суб'€кта звернення
зi скаргою;

7.3.2. Суб'сктом   звернення   зi   скаргою   не   доведено   порушення
суб'сктом  оскарження  нормативних  актiв,  що  регулюють  органiзацiю  та
порядок проведення виборiв ректора Унiверситету, а наявних у матерiалах
скарги доказiв недостатньо для встановлення цього факту суб '€ктом розгляду
скарги;

7.3.3. На  момент  розгляду  скарги  суб'сктом  оскарження  вчинено
необхiднi  дi.і.,  скасовано  рiшення  тощо,  якi  с  предметом  оскарження,  або
iншим способом усунуто порушення чи поновлено права суб'скта звернення
зi   скаргою   вiдповiдно   до   вимог   нормативних   актiв,   що   регулюють
органiзацiю    та    порядок    проведення    виборiв    ректора    Унiверситету
(вiдсутнiсть предмету оскарження).

7.4. Рiшення   Органiзацiйного   комiтету   або   Виборчо.і.   комiсi.і.   за
результатом   розгляду   скарги,   видасться   пiд   пiдпис   особисто   суб'€кту
звернення зi скаргою на наступний робочий день з дня прийнятгя рiшення.

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету
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