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1.

Загальнi положення

1.1. Положення про обрання представникiв iз числа студентiв для участi У

виборах директора,,Щержавного вищого навчuLльного закладу <Чернiвецький
коледж дизайну та економiки>> (дапi - Коледж) розроблено вiдповiДно ДО
Закону Украiни оПро вищу ocBiTy>>, Методичних рекомендацiй щодо
особливостей виборчоi системи та порядку обрання керiвника вищого
навч€Lльного закладу, затверджених Постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪИ
вiд 05 грудня 2014 р. Ns 726 (зt змiнами), Статуту Коледжу, Положення про
порядок проведення виборiв директора ,Щержавного вищого навч€tльноГо
закладу <<Чернiвецький коледж дизайну та економiки>> та Положення про
студентське самоврядування ,Щержавного вищого навч€tлъного заклаДУ
кЧернiвецький копедж дизайну та економiки>.
I.2" Це Положення визначае механiзм та умови обрання виборних
представникiв iз числа студентiв для участi у виборах директора КоледжУ (даЛi
- виборнi представники).
1.3. Вибори представникiв студентiв для участi у виборах директора
проводяться з дотриманням таких принципiв: вiдкритостi та гласнОСТi;
таемного та вiльного волевиявлення; демократичностi та добровiльноi Участi У
виборах; забезпечення piBHocTi прав учасникiв виборiв.
1.4. Yci студенти денноi форми навчання Коледжу маютъ piBHi права та
можуть обирати та бути обраними до числа виборних представникiв.
1.5. З припиЕенцям особою навчання в Коледжi припиня€ться iT право на
представницькi функцii щодо участi у виборах.
1.б. Представники обираються строком на однi вибори директора
Коледжу. У разi, якщо вибори директора Коледжу визнаються такими, Що Не
вiдбулися, виборнi представники зберiгають своi представницькi фУнкцii ДО
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того часу, доки вибори не визнають такими, що вiдбулися, або до настання
обставин, що зазначенi у п. 1.6. цього Положення.

|.7. Адмiнiстрацiя Коледжу не мае права втручатися в процес
делегування до числа кандидатiв у виборнi представники, а також до
безпосереднього обрання виборних представникiв.
1.8. Ще Положення, а також змiни i доповнення до нього набирають
юридичноi сили з дати ik затвердження Конференцiею сryдентiв Коледжу (далi
- Конференцiя).

Пйготовка до проведення голосування
2.|. Виборнi представники обираються в Коледжi шпяхом прямих
2.

таемних виборiв на Конференцii студентiв Коледжу.
2.2.Кtлъкiсть виборних представникiв складае не менше 15 вiдсоткiв осiб,
якi мають право брати участь у виборах директора Коледжу. Квоту виборнИХ
tlредставникiв встановлюе Органiзацiйний KoMiTeT з проведення виборiв
директора Коледжу (далi - Органiзацiйний KoMiTeT)"
2.3. Органiзацiю та пiдготовку виборiв представникiв студентiв для участi
виборах директора здiйснюе Студентсъка рада ,Щержавного вищого
навч€tльного закладу <<Чернiвецький коледж дизайну та економlки)) (далi
Студентська рада).
складу кандидатiв у виборнi
2.4. Висунення претендентiв
lrредставники вiдбуваетъся на КонференцiТ сryдентiв Коледжу шJuIхом
самовисунення або за рекомендацiею академiчних груп, а також вiдповiдно до
рiшення Студентськоi ради.
2.5. Конференцiю студентiв Коледжу скликае Сryдентська рада.
Iнформацiя про д?ту, час i мiсце проведення Конференцii оприлюднюеться не
пiзнiше, нiж за три календарнi днi до дати ix проведення через iнформачiйнi
ресурси Коледжу: дошку огопошень, веб-сайт Коледжу тощо.

у

-

до

3. Проведення голосування

3.1. Вибори представникiв проводяться
органiзацiю виборiв директора.

у строк, визначений наказом про

3.2. На Конференцii обираеться головуючий, секретар, який

веде

протокол Конференцii, та лiчильна комiсiя.
3.3. Лiчильна комiсiя для пiдрахунку голосiв обираеться в кiлькостi п'яти
осiб iз числа учасникiв Конференцii шляхом вiдкритого голосування. Голова та
секретар лiчилъноi KoMicii обираються з числа iT членiв.
З.4. На КонференцiТ сryдентiв Коледжу мае бути присутнiм член
Органiзацiйного KoMiTeTy. Органiзацiйний KoMiTeT сприяе проведенню
КонференцiТ щодо виборiв представникiв шJuIхом надання лiчильнiй KoMicii:
представникiв дJIя участi у виборах директора Коледжу;
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3.5. Кожен присутнiй на КонференцiI може пропонувати

свою
кандидатуру та кандидатури iнших студентiв. Кiлькiсть кандидатiв, прiзвища
яких вносяться до бюлетеня, не може бути меншою вiд квот, встановлених для
виборних представникiв з числа студентiв денноТ форми навчання КоледжУ.
З.6. Конференцiя шляхом вiдкритого голосування затверджУюТЬ
кiлькiсний та персональний склад осiб, якi вносяться до бюлетеня для таемноГо
голосування. Кiлъкiсть кандидатiв, прiзвища яких вносятъся до бюлетеня не
може бути меншою встановленоТ квоти виборних представникiв з числа
студентiв денноТ форми навчання Коледжу.
3.7. Форма бюлетеня для голосування наведена у Щодатку А.

3.8. На пiдставi прийнятого рiшення Конференцii лiчильна комiсiя

забезпечуе виготовлення необхiдноi кiлъкостi бюлетенiв iз внесенням обраних
кандидатур.
3.9. Бюлетенi пiдписуютъся головуючим на Конференцii i секретарем.
3.10. Члени лiчильноi KoMicii в присутностi учасникiв Конференцii
перевiряють вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв кiлъкостi уrасникiв Конференцii
та цiлiснiсть печатки на скриньцi.
3.11. Члени лiчильноi KoMicii на ocнoBi списку студентiв, якi мають IIраво
брати участъ у голосуваннi, видають бюлетенi пiд пiдпис кожному студенту
при пред'явленнi студентського квитка або iншого документа, що посвiдчУе
особу.
3.|2. Бюлетень для голосування заповнюеться особою, яка бере участь в
голосуваннi, особисто.
3.13. У бюлетенi для голосування особа, яка голосуе, робить позначкУ
(к+>) або iншу, що засвiдчуе iT волевиявлення, пiсля чого опускае зашовнений
бюлетень у скриЕьку.
3.14.Вибори представникiв на Конференцii вв€Dкаються такими, Що
вiдбулися, у разi присутностi на них не менше 50 % вiд загальноi кiлькостi
студентiв, якi мають право голосувати з метою обрання представникiв для
участi у виборах директора Коледжу.
4.

Пiдрахунок голосiв

4.1" Пiдрахунок голосiв починаеться одр€lзу пiсля закiнчення голосування
в присутностi учасникiв КонференцiI i проводиться без перерви.
4.2"Пiдрахунок голосiв здiйснюеться вiдкрито i гпасно членами лiчильноТ

в тому ж примiщеннi, де вiдбув€tлося голосування. Пiсля перевiрки
цiлiсностi печаток скриньки для голосування вiдкриваються лiчильною
комiсiею. Пр" вiдкриттi скриньки il BMicT викладаеться на стiл, за яким
KoMiciT

розмiщуються члени лiчильноТ KoMiciT
4.З. Лiчильна lkомiсiя пiдраховуе загалъну кiлькiсть виданих для
голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, виявлених у скриньках Для
голосування, пiдводить пiдсумки голосування та оформляе протокол.
4.4. Вважаються обраними кандидати у виборнi представники, якi
набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв виборчiв, якi бралиучасть у голосУВаннi,
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4.5. У випадку, коли кандидати набрали однакову кiлькiсть голосiв, що
перевищуе встановлену квоту, по цих кандидатах проводиться другий тур
виборiв в тому самому примiщеннi, одразу пiсля пiдрахунку голосiв.
4.6. Лiчильна комiсiя повторно виготовляе ту саму кiлькiсть бюлетенiв iз
внесенням вiдповiдних каЕдидатур, пiсля чого проводиться процедура
голосування анапогiчно попереднiй.
4.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним у таких
випадках:

4.9. Результати пiдрахунку голосiв вносятъся

в

протокол, який

скJIадаеться у двох примlрниках, кожен з яких пlдписують голова, секретар та
члени лiчильноi KoMiciT. Протокол лiчильноi KoMicii затверджуеться
Конфренцiею шляхом вiдкритого голосування.
4.10. Перший примiрник протоколу про результати голосування
передаеться Органiзацiйному KoMiTeTy для складання загапьного списку осiб,
якi мають право брати участь у виборах директора Коледжу. Другий примiрник
протоколу передаеться Студентськiй радi Коледжу"
4.||. Вся виборча документацiя укJIадаеться в конверт, якпй пiдписуеться
BciMa членами лiчильноi KoMicii та передаються Органiзацiйному KoMiTeTy для
под€tльшого ix зберiгання у порядку, встановленому рiшенням Органiзацiйного
KoMiTeTy. Вказана документацiя зберiгаються протягом п'яти poKiB.

4.|2. Результати обрання представникiв iз числа студентiв, якi мають
право брати участъ у виборах директора Коледжу, пiдляг€lють оприпюдненню
(веб-сайт, дошки оголошень) протягом24 годин пiсля складення протоколу про
результати голосування.

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

А. В. Гапей

Секретар Органiзацiйного KoMiTeTy

В. А. Гуцуляк
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Щодаток А до Положення

Форма бюлетеня таемного голосування для обрання представникiв з числа
студентiв для участi у виборах директора,Щержавного вищого навч€tльного
закладу <Чернiвецький коледж дизайну та економiки>

БюлЕтЕнь
таемного голосування для обрання представникiв з числа студентiв для участi
у виборах директора,Щержавного вищого навчztльного закладу кЧернiвецький
коледж дизайну та економiки>>
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батьковi кандидата

р.

Курс навчання,
академiчна група

Результати
голосування

1

2
J

НЕ ПIДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

Прuлtаimка. Для здiйснення волевиявлення у колонцi <<Результати голосування))
навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуваннi, ставитъ позначку <<*>>
(плюс) або <*> (MiHyc), що засвiдчуе iT волевиявлення. У разi якщо особа, яка
бере участь у голосуваннi, не uiдтримуе жодного кандидата, ставиться позначка
(+) (плюс) у вiдповiдному рядку бюлетеня.
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