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1. Загальні положення
1.1. Положення про обрання виборних представників із числа студентів
для участі у виборах ректора Закарпатської академії мистецтв (далі – Академія)
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Методичних
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання
керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 та Положення про студентське
самоврядування.
1.2. Це Положення визначає порядок та умови обрання виборних представників із числа студентів Академії денної форми навчання для участі у виборах
ректора Академії (далі – виборні представники).
1.3. Організацію та підготовку до обрання виборних представників із
числа студентів для участі у виборах ректора Академії здійснює організаційний
комітет із проведення виборів ректора Академії (далі – організаційний комітет)
та орган студентського самоврядування Академії (студентська рада) з органами
студентського самоврядування Коледжу мистецтв ім. А. Ерделі ЗАМ.
1.4. Згідно із частиною 2 статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
кількість виборних представників із числа студентів складає 15 і б і л ь ш е
відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах ректора. Усі студенти
денної форми навчання, які навчаються в Академії, мають рівні права, можуть
обиратися та бути обраними до числа представників.
1.5. Висунення кандидатур виборних представників із числа студентів для
участі у виборах ректора Академії здійснюють студенти академічних груп, органи
студентського самоврядування за встановленою організаційним комітетом квотою
пропорційно до кількості студентів, які навчаються в Академії і Коледжі. Особи,
які самостійно виявили ініціативу балотуватися до складу представників,
мають подати про це відповідну заяву до студентського парламенту. Список
кандидатур виборних представників затверджується загальними зборами
студентів Академії.
1.6. При висуненні кандидатів у виборні представники від студентів до
уваги беруться такі характеристики: успіхи у навчанні, виконання індивідуального плану, перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах,
конкурсах наукових робіт студентів, діяльність у громадському житті
Академії (художня самодіяльність, членство у гуртках, досягнення у спорті).
2. Підготовка до проведення голосування
2.1. Вибори представників студентів для участі у виборах ректора Академії
проводяться на загальних зборах студентів Коледжу і Академії шляхом
відкритого голосування: висувають кандидатури виборних представників із
числа студентів Академії для участі у виборах ректора і приймають рішення
щодо внесення цих осіб до бюлетеня для таємного голосування.
Загальні збори вважаються правомочними, якщо участь у них взяли більше
50 відсотків від загальної кількості студентів Коледжу і Академії.
2.2. На загальних зборах обираються: головуючий, секретар, який веде
протокол зборів, виборча комісія здійснює підрахунок голосів (бюлетенів).
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2.3. На загальних зборах студентів Академії та Коледжу має бути присутній член організаційного комітету з проведення виборів ректора Академії.
2.4. Студенти, які на момент проведення загальних зборів з виборів представників були відсутні з поважних причин і своєчасно попередили про це голів
студентського самоврядування, мають право бути обраними представниками
від студентів і брати участь у виборах ректора Академії.
2.5. Органи студентського самоврядування Академії та Коледжу спільно з організаційним комітетом Академії здійснюють відповідні заходи з організації і проведення виборів представників студентів для їх участі у виборах ректора, зокрема:
- встановлюють норму представництва студентів;
- формують списки студентів Академії і Коледжу, які мають право брати
участь у виборах ректора Академії. Списки студентів мають бути підписані головою студентського самоврядування Академії та ректором Академії, також головою студентського самоврядування Коледжу та директором Коледжу, і скріплені
печатками;
- забезпечують виборчу дільницю скриньками для таємного голосування;
- після проведення загальних зборів складають загальний список делегатів,
який має бути підписаний головою виборчої комісії та головою студради;
- не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів виготовляють бюлетені для таємного голосування (додаток А). Кількість бюлетенів
має відповідати кількості делегатів. Бюлетені посвідчуються підписом голови
виборчої комісії Академії;
- спільно з виборчою комісією організовують таємне голосування з обрання
виборних представників із числа студентів для участі у виборах ректора Академії;
- затверджують форму протоколу виборчої комісії.
2.6. Виборча комісія Академії формує списки виборних представників із
числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора, і передає їх
до організаційного комітету.
2.7. Скриньки для голосування мають бути прозорі, опломбовані, скріплені
підписом голови виборчої комісії та печаткою Академії.
2.8. Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми не більше трьох громадських спостерігачів і представників засобів масової
інформації, акредитованих організаційним комітетом.
Порядок акредитації громадських спостерігачів визначається організаційним комітетом.
2.9. Адміністрація Академії та Коледжу сприяють організації і проведенню
виборчого процесу в студентських колективах і водночас не мають права
втручатися у процес обрання представників, делегування до числа кандидатів у
представники, а також безпосереднього обрання делегатів та представників.
3. Визначення квоти
3.1. Виборні представники з числа студентів, які мають право брати участь у
виборах ректора Академії, висуваються загальними зборами Академії та Коледжу
відкритим голосуванням шляхом прямих таємних виборів відповідно до
встановленої квоти.
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3.2. З припиненням особою навчання в Академії припиняється її право
на представницькі функції у числі виборних представників.
3.3. Загальна кількість (квота) виборних представників з числа студентів
Академії встановлюється організаційним комітетом з виборів ректора
відповідно до норми представництва, встановленої Законом України «Про
вищу освіту». До загальної кількості представників входять особи, які введені
наказом ректора до складу організаційного комітету та виборчої комісії
Академії від студентського колективу Академії.
4. Проведення голосування
4.1. Вибори представників із числа студентів проводяться на загальних
зборах студентів шляхом таємного голосування не пізніше ніж за десять
календарних днів до дати виборів ректора Академії за графіком, затвердженим
організаційним комітетом.
4.2. Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 50
відсотків від загального числа студентів.
4.3. Виборча комісія Академії перед початком голосування:
- надає для огляду членам виборчої комісії, присутнім кандидатам, а
також спостерігачам усі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки;
- передає список студентів та необхідну кількість бюлетенів для
голосування членам виборчої комісії для їх видачі студентам Академії і
Коледжу. Кількість бюлетенів має дорівнювати кількості зареєстрованих
делегатів.
4.4. Член виборчої комісії на основі списку делегатів, які мають право брати
участь у виборах, здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для
голосування, ставить у списку виборців навпроти свого прізвища підпис.
4.5. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у
голосуванні, у спеціальній кабінці особисто. У бюлетені для голосування особа,
яка голосує, робить позначку «+», що засвідчує її волевиявлення, після чого
опускає заповнений бюлетень у скриньку. Кількість голосів «ЗА», поданих
одним делегатом, не повинна перевищувати встановлену для вузу квоту.
Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця
оприлюднити своє волевиявлення.
4.6. Виборні представники із числа студентів обираються строком на одні
вибори ректора Академії. У разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися, виборні представники зберігають свої представницькі функції до того
часу, доки вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один
рік або до настання обставин, що зазначені у пункті 3.2. цього Положення.
5. Підрахунок голосів
5.1. Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється і в ньому мають право перебувати тільки члени виборчої комісії, член
організаційного комітету, спостерігачі і представники ЗМІ.
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5.2. Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування і
проводиться без перерви.
5.3. Після перевірки цілісності підписів скриньки для голосування відкриваються виборчою комісією. При відкритті скриньки її вміст викладають на
стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії. Підрахунок голосів здійнюється відкрито і гласно. На вимогу члена комісії чи спостерігача може бути
проведено повторний підрахунок бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен
член комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені.
5.4. Комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, підводить
підсумки голосування і оформлює протокол (додаток Б).
Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним якщо:
- у бюлетені зроблено позначки більше встановленої квоти;
- не зроблено жодної позначки;
- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
5.5. У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних,
питання вирішується шляхом голосування членів комісії.
5.6. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, який складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени
виборчої комісії.
Протокол комісії затверджується загальними зборами студентів шляхом
відкритого прямого голосування. Один примірник протоколу передається члену
оргкомітету, другий – на зберігання до студради Академії.
5.7. Процес голосування і підрахунку голосів може фіксуватися за допомогою відповідних відео- або фотозасобів, при цьому таємниця голосування не
повинна порушуватися.
5.8. Після проведення затвердження загальними зборами студентів
Протоколу організаційний комітет формує загальний по Академії список
виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора і
передає його виборчій комісії Академії не пізніше ніж за сім днів до дати
виборів ректора.
5.9. Результати обрання представників, які братимуть участь у виборах
ректора Академії, підлягають оприлюдненню (дошка оголошень, веб-сайт
тощо).
5.10. Уся виборча документація (бюлетені запаковані у конверт, який
підписаний усіма членами виборчої комісії, протоколи виборчих комісій,
списки студентів тощо) передаються до організаційного комітету для
подальшого їх зберігання в установленому порядку.
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Додаток А
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з обрання виборних представників
з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора
Закарпатської академії мистецтв
____________________
Дата проведення

№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Група

Результат
воле виявлення*

…
Примітка: *При голосуванні «ЗА» у графі «Результат волевиявлення»
необхідно проти кожного прізвища поставити позначку «+», що засвідчує Ваше
волевиявлення.
Кількість голосів «ЗА» не повинна перевищувати встановлену для
Академії квоту.
Голова виборчої комісії

_______________________

Секретар виборчої комісії _______________________
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Додаток Б
ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії
щодо результатів таємного голосування з обрання виборних представників
із числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора
Закарпатської академії мистецтв
______ _____________ 2019 р.
м. Ужгород
Виборча комісія ЗАМ у складі:
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
4. __________________________________________________________
5. __________________________________________________________
Балотувалися кандидатури:
№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Академічна
група

1
2
3
4
5
6
7
8
9

…
для включення до списку виборних представників із числа студентів, що
мають право брати участь у виборах ректора Академії
На загальних зборах присутні __________ із _________ загальної кількості
студентів Закарпатської академії мистецтв.
Роздано бюлетенів
____________
Виявилося бюлетенів в урні ____________
Недійсних бюлетенів
______________
Особи, які внесені до складу кандидатур виборних представників, участі у
голосуванні не брали.
Результати голосування щодо кандидатур виборних представників із числа
студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Академії.
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№
з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

За

Проти

1
2
3
4
5
6
…

Голова виборчої комісії _________________
Підпис

Члени виборчої комiсiї:
__________________
__________________
__________________

______________________
Ініціали, прізвище

______________________
______________________
______________________
______________________

Пiдписи голови і членiв виборчої комiсiї засвідчую:
Начальник відділу кадрів

________________________
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