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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

1.1 Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах 

ректора Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – Положення) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (далі – Університет), з урахуванням Методичних рекомендацій 

щодо особливостей виборчої системи і порядку обрання керівника закладу вищої 

освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від  

5 грудня 2014 р. № 726 (далі – Методичні рекомендації), Положення про вибори 

ректора Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».  

1.2 Це Положення визначає порядок організації роботи спостерігачів під 

час проведення виборів ректора Університету з метою забезпечення 

демократичності, прозорості та відкритості виборів, що проводяться шляхом 

таємного голосування. 

1.3 На виборах ректора Університету на виборчій дільниці можуть бути 

присутні спостерігачі, які зареєструвались в Організаційному комітеті з 

проведення виборів ректора Університету (далі – Організаційний комітет). 

1.4  Зміни і доповнення до Положення подаються Організаційним 

комітетом, затверджуються Вченою радою Університету за погодженням з 

Профспілковим комітетом первинної профспілкової організації працівників 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – профспілковий комітет) і вводяться в 

дію наказами ректора Університету. 

2  ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРІГАЧІВ 

2.1 Під час голосування і підрахунку голосів має право бути присутнім 

представник Міністерства освіти і науки України. Ідентифікація таких 

представників здійснюється за посвідченням посадової особи. 

2.2 Під час голосування і підрахунку голосів мають право бути 

присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не 

більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих Організаційним 

комітетом. Спостерігачем може бути будь-яка особа, крім членів Виборчої комісії 

й  Організаційного комітету. 

2.3 Спостерігачі від кандидата на посаду ректора Університету 

акредитуються Організаційним комітетом за поданням кандидата на посаду 

ректора Університету. 



2.4 Громадський спостерігач має представляти громадську організацію, 

яка акредитована Організаційним комітетом на підставі заяви такої організації. 

Громадська організація, в статуті якої передбачено питання освітньої й  наукової 

діяльності, зареєстрована у встановленому чинним законодавством порядку, не 

пізніше як за сім днів до початку голосування може звернутися до 

Організаційного комітету з заявою про дозвіл мати одного спостерігача під час 

виборів ректора Університету (акредитація). До заяви, підписаної керівником 

громадської організації, додаються копії статуту і витяг з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

засвідчені в установленому порядку. 

2.5 У заяві щодо акредитації спостерігача зазначаються його прізвище, 

ім'я та по батькові, адреса, номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти (за 

наявності). До заяви додаються копії документів, що посвідчують особу.  

2.6 Організаційний комітет ухвалює рішення про акредитацію 

громадського спостерігача на виборах ректора Університету або про відмову в 

наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію або кандидата 

на посаду ректора Університету впродовж однієї доби після отримання заяви. В 

акредитації не може бути відмовлено в разі подання всіх документів, 

передбачених Положенням. 

2.7 Після акредитації спостерігача  йому видається відповідне 

посвідчення (додаток 1). Повноваження спостерігачів починаються з дня їх 

акредитації Організаційним комітетом і припиняються після складання 

підсумкового протоколу про результати голосування на виборах ректора 

Університету. 

2.8 Підставою для відмови в акредитації спостерігача може бути лише 

порушення вимог цього Положення. У разі перевищення граничної кількості 

спостерігачів, Організаційний комітет під час здійснення акредитації 

спостерігачів враховує дату надходження заяв про акредитацію. 

2.9 Спостерігач зобов’язаний дотримуватися законодавства України, 

Положення про вибори ректора Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Правил 

внутрішнього трудового розпорядку Університету та цього Положення. 

2.10 Спостерігач має право: 

- перебувати в приміщенні для голосування під час виборів і  

підрахунку голосів, спостерігати за діями членів Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Університету (далі – Виборча комісія), не заважаючи їм і не 

втручаючись у діяльність Виборчої комісії; 

- бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

- бути присутніми на засіданнях Виборчої комісії, зокрема під час  

підрахунку голосів і  встановленні результатів голосування; 



- звертатись з заявами чи скаргами до голови Виборчої комісії та/або 

голови Організаційного комітету в  разі виявлення порушень, з метою їх 

усунення; 

- отримувати копії протоколів Виборчої комісії. 

2.11 Спостерігачу заборонено: 

- втручатись в роботу Виборчої комісії, заважати членам Виборчої 

комісії здійснювати свої повноваження; 

- чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу; 

- бути присутніми, вести фото- та відео зйомку під час  заповнення 

бюлетенів у кабіні для таємного голосування, або іншим чином порушувати 

таємницю голосування; 

- заповнювати бюлетені для голосування замість або разом із особою, 

яка має право брати участь у голосуванні. 

2.12 Виборча комісії може звернутись до Організаційного комітету щодо 

дострокового припинення повноважень спостерігача в  разі порушення ним цього 

Положення. Організаційним комітетом ухвалюється вмотивоване рішення про 

дострокове припинення акредитації спостерігача. 

2.13 Кандидат на посаду ректора Університету або керівник громадської 

організації має право відкликати свого спостерігача, звернувшись з письмовою 

заявою до Організаційного комітету про припинення його акредитації, і подати 

документи для акредитації спостерігачем іншої особи відповідно до цього 

Положення. 

2.14 Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету, 

громадський спостерігач мають право в будь-який час, але не пізніше ніж за 3 дні 

до виборів, письмово звернутись до Організаційного комітету із заявою про 

припинення своєї акредитації. На підставі такої заяви Організаційний комітет 

ухвалює рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія рішення 

надається кандидату на посаду ректора Університету чи керівнику громадської 

організації. 
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Прізвище, ім’я, по батькові кому видано посвідчення 

є спостерігачем від _________________________________________________ 

кандидат на посаду ректора, громадська організація 

на виборах ректора Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» __ ________ _____ року. 

 

Дійсне з пред’явленням документа, що засвідчує особу згідно зі статтею 13 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус» 

Голова Організаційного комітету     __________________ 

МП           (ПІБ) 


