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мають право брати участь у виборах згідно з ч. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу 

освіту». 

1.5 Вибори представників студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ 

УДХТУ проводяться з дотриманням таких принципів: 

– відкритості та гласності; 

– таємного та вільного волевиявлення; 

– демократичності та добровільної участі у виборах; 

– забезпечення рівності прав учасників виборів. 

1.6 Усі студенти денної форми навчання, які навчаються ДВНЗ УДХТУ, 

мають рівні права щодо участі у виборах представників (можуть обирати та бути 

обраними до складу виборних представників). 

1.7 З припиненням особою навчання в ДВНЗ УДХТУ припиняється її право 

на представницькі функції щодо участі у виборах. 

1.8 Представники обираються строком на одні вибори ректора ДВНЗ 

УДХТУ. 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, зазначених у п.1.7. 

1.9 Адміністрація ДВНЗ УДХТУ не має права втручатися в процес обрання 

представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора 

ДВНЗ УДХТУ. 

 

2 Підготовка до виборів 

2.1 Для забезпечення процесу обрання представників формується виборча 

комісія студентів університету. Виборча комісія обирається шляхом відкритого 

голосуванням з числа студентів, які навчаються в Університеті на денній формі. 

Кількісний та особовий склад виборчої комісії затверджує конференція студентів 

ДВНЗ УДХТУ. 

2.2 Члени виборчої комісії студентів на першому засіданні обирають зі свого 

складу голову та секретаря. Рішення виборчої комісії студентів приймаються 

простою більшістю голосів присутніх членів комісії відкритим голосуванням. 
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Рішення виборчої комісії студентів факультету є правомочним, якщо на її засіданні 

присутні 2/3 її складу. 

2.3 Виборча комісія на своєму засіданні складає і затверджує графік 

проведення зборів студентів факультетів для проведення виборів на факультетах, 

що оприлюднюють на дошці оголошень, веб-сайті ДВНЗ УДХТУ, тощо. В 

оголошені зазначається час, дата й місце проведення. 

2.4 Кількість представників від факультету визначають за формулою: 

Пф = Пз∙(Nф/Nз), 

де Пф – кількість Представників від факультету; 

Пз∙– загальна кількість Представників від Університету; 

Nф – кількість студентів, що навчаються на факультеті; 

                 Nз – кількість студентів, що навчаються в ДВНЗ УДХТУ. 

Округлення розрахунків відбувається за арифметичними правилами. 

 

3 Проведення виборів та голосування 

3.1 Вибори представників від факультету відбуваються прямим таємним 

голосуванням серед студентів, що навчаються на Факультеті. 

3.2. Усі студенти, що навчаються на Факультеті, мають право брати участь у 

таємному голосуванні. 

3.3 На загальних зборах факультету обирається головуючий, секретар, який 

веде протокол зборів, та лічильна комісія. 

3.4. Лічильна комісія для підрахунку голосів обирається в кількості трьох 

(або п’яти) осіб із числа учасників загальних зборів шляхом відкритого голосування. 

Голова та секретар лічильної комісії обираються з числа її членів. 

3.5 На зборах студентів факультету за поданням від студентської ради 

факультету або шляхом самовисунення, збори формують та затверджують список 

кандидатів для внесення у бюлетень для голосування. Рішення про включення до 

бюлетеня кандидатур для обрання представників збори приймають шляхом 

відкритого голосування простою більшістю голосів. Кількість претендентів на 

обрання, внесених до бюлетеня, не може бути меншою ніж кількість Представників 

від факультету, визначених квотою. 
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3.6 Скриньки для голосування повинні бути скріплені печаткою КСМ ДВНЗ 

УДХТУ. 

3.7 На зборах студентів факультету, шляхом відкритого голосування простою 

більшістю голосів, вирішується спосіб голосування пакетний або рейтинговий. 

Форма бюлетеня для пакетного або рейтингового голосування наведена у Додатку 1.  

3.8 На підставі прийнятого рішення зборів студентів факультету лічильна 

комісія забезпечує виготовлення бюлетенів із внесенням обраних кандидатур. 

Кількість бюлетенів має відповідати кількості учасників зборів студентів 

факультету. 

3.9 Бюлетені підписуються головою та секретарем лічильної комісії. 

3.10 Члени лічильної комісії в присутності учасників зборів студентів 

факультету перевіряють відповідність кількості бюлетенів кількості учасників 

зборів студентів факультету та цілісність печатки на скриньці. 

3.11 Члени Комісії на основі списку осіб, які мають право брати участь у 

голосуванні, видають бюлетені під підпис кожному студенту при пред’явленні 

документа, що посвідчує особу (паспорт, студентський квиток, тощо). 

3.12 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в 

голосуванні, особисто у визначених для цього місцях.  

3.13 У бюлетені для голосування особа, яка голосує, робить позначки («+») 

або інші, що засвідчує її волевиявлення в кількості, не більшій від встановленої 

квоти кількісного складу студентів (для рейтингового голосування), які мають право 

брати участь у виборах ректора, після чого опускає заповнений бюлетень у 

скриньку. 

3.14 Забороняється впливати будь-яким чином на волевиявлення особи, яка 

голосує. 

3.15 Вибори представників визнаються як такі, що відбулися, якщо в 

голосуванні взяло не менше 50% студентів, що мають право брати участь у виборах 

представників. 

4 Підрахунок голосів 

4.1 Підрахунок голосів починається одразу після закінчення голосування у 

присутності учасників зборів студентів факультету і проводиться без перерви.  



4.2 Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної 

комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування. Після перевірки цілісності 

печаток скриньки для голосування відкриваються лічильною комісією. При відкритті 

скриньки її вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії. 

4.3. Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування 

бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, та 

кількість недійсних бюлетенів.  

4.4 Бюлетень вважається недійсним у разі перевищення кількості позначок 

понад встановлену квоту Представників та/або неможливість з інших причин 

встановити зміст волевиявлення. У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до 

складу недійсних питання вирішується шляхом голосування членів лічильної комісії. 

4.5 Якщо позначок у бюлетені поставлено більш ніж передбачено квотою, то 

бюлетень буде вважатися дійсним, для голосування рейтингового. 

4.6. Вважаються обраними кандидати у виборні представники, які набрали 

найбільшу кількість голосів виборців, які брали участь у голосуванні  

4.7 У випадку, коли кандидати набрали однакову кількість голосів, що 

перевищує встановлену квоту, по цих кандидатах проводиться другий тур виборів в 

тому самому приміщенні, одразу після підрахунку голосів. 

4.8 Лічильна комісія повторно виготовляє ту саму кількість бюлетенів із 

внесенням відповідних кандидатур, після чого проводиться процедура голосування 

аналогічно попередній. 

4.9 Результати підрахунку голосів вносяться в протокол (додаток 2), який 

складається у двох примірниках, кожен з яких підписують голова зборів студентів 

факультету та члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії затверджується 

загальними зборами шляхом відкритого голосування. 

4.10 Перший примірник протоколу лічильної комісії передається 

Організаційному комітету. Другий примірник протоколу передається голові КСМ 

ДВНЗ УДХТУ. 

4.11 Вся виборча документація укладається в конверт, який підписується всіма 

членами лічильної комісії та передаються Організаційного комітету для 
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Додаток 1  

 

 Бюлетень при рейтинговому голосуванні 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь 

таємного голосування для обрання представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 

від «_____»________________2019 р. 

 

№ Прізвище, ім’я та по батькові ЗА 

   

   

 Не підтримую жодного кандидата  

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидатів в кількості, що 

становить не більше встановленої квоти, особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку 

«+» (плюс), або іншу, що засвідчує її волевиявлення.  

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадку, якщо в бюлетені зроблено 

позначок більше, ніж встановлено квотою. 

Голова   лічильної комісії   ____________________   ___________________________ 

 

Секретар лічильної комісії  ____________________  ___________________________ 

 

Бюлетень при пакетному голосуванні 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь 

таємного голосування для обрання представників з числа студентів для участі у 

виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 

від «_____»________________2019 р. 

 

№ Прізвище, ім’я та по батькові співробітника 

  

  

  

ЗА _______                                                                                          ПРОТИ ______ 

Примітка. Для здійснення волевиявлення треба ставить позначку «+» (плюс), або іншу 

позначку, що засвідчує її волевиявлення.  

Голова   лічильної комісії   ____________________   ___________________________ 

 

Секретар лічильної комісії  ____________________  ___________________________ 
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Додаток 2 

ПРОТОКОЛ 

засідання лічільної коміciї студентів 

____________________________________________ 
(найменування факультету)

 

щодо результатів таємного голосування з обрання представників 

від студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 

«___» _________ 2019 року м. Дніпро 

у складі: 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ встановила: 

Балотувалися кандидатури: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На зборах були присутні _________ із ________ загальної кількості 

студентів. 

Виготовлено бюлетенів:______  

Виявилося бюлетенів в ypні: _________ 
Роздано бюлетенів:________ 

Результати голосування щодо кандидатур представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора Університету. 

№ з/п  Прізвище, ім’я та по-батькові За 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

Не підтримую жодного кандидата  

Недійсних бюлетенів________________ 

 

Голова лічильної комісії студентів факультету _________ / ____________ 

Секретар лічильної комісії студентів факультету ________ / ___________ 

 

Члени лічильної комісії студентів факультету: 

_____________________________ / ______________________________ 

_____________________________ / ______________________________ 

_____________________________ / ______________________________ 


