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1. Загальні положення 
1. Положення про обрання представників з числа студентів  для участі у 

виборах директора  розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 

освіту», Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 726, «Деякі питання реалізації 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту»», статуту коледжу, положення 

про студентське самоврядування  Тульчинського коледжу культури, 

положення про організацію виборчої системи та порядку обрання директора 

Тульчинського коледжу культури. 

2. Це положення визначає порядок та умови обрання виборних 

представників із числа студентів коледжу для участі у виборах директора 

коледжу. 

3. Вибори представників студентів для участі у виборах директора 

проводяться з дотриманням таких принципів: 

 відкритості та гласності; 

 таємного та вільного волевиявлення; 

 демократичності та добровільної участі у виборах; 

 забезпечення рівності прав учасників виборів. 

4. Виборні представники з числа студентів коледжу, які мають право 

брати участь у виборах директора коледжу, обираються студентами прямими 

таємними виборами. Кількість представників складає не менше 15 відсотків 

осіб, які мають право брати участь у виборах директора. 

5.  Усі студенти денної форми здобуття освіти, які навчаються в 

коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними до числа 

представників. 

6. З припиненням особою навчання в  коледжі припиняється її право на 

представницькі функції в числі представників. 

7. Представники обираються строком на одні вибори директора 

коледжу. У разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися, 

представники зберігають свої представницькі функції до того часу, поки 

вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше, ніж на один рік 

або до настання обставин, зазначених у п. 6. 

 8. Для контролю та організації за ходом процесу обрання 

представників формується виборча комісія студентів. Виборча комісія 

обирається із числа студентів, які навчаються в коледжі. Кількісний та 

особовий склад виборчої комісії рекомендує студентська рада та затверджує 

конференція студентів коледжу відкритим голосуванням. Кандидат у 

виборні представники, голова, заступник та секретар студентської ради не 

можуть бути членами виборчої комісії. 
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9. Адміністрація коледжу не має права втручатися в процес 

формування виборчої комісії, делегування до числа кандидатів у виборні 

представники, а також безпосередньо обрання представників. 

 

2. Підготовка до виборів 

1. Делегування студентів до числа кандидатів у представники 

відбувається окремо від кожної освітньо-професійної програми (ОПП) 

коледжу пропорційно до кількості студентів, які навчаються на ОПП, та 

відповідно до кількості представників, що складає не менше 15 відсотків 

осіб, які мають право брати участь у виборах. 

2. Кількісний розподіл представників відповідно до кількості 

студентів ОПП доводиться студентській раді організаційним комітетом з 

проведення виборів директора коледжу.   

3. Після розподілу квот кандидатів у представники по кожній ОПП 

студентська рада публікує оголошення та розміщує його на дошці 

оголошень. Подача заяв (додаток 1) розпочинається з наступного дня після 

публікації інформації про початок виборів представників. 

4. Висунення претендентів до складу кандидатів у виборні 

представники відбувається за рекомендацією академічних груп  або шляхом 

самовисування. 

5. Делегати, висунуті відкритим голосуванням на зборах академічних 

груп, мають рівні права з делегатами, що висунулися самостійно. 

6. Заяви в паперовому вигляді приймає студентська рада у визначені 

нею прийомні дні впродовж десяти календарних днів з моменту публікації 

оголошення. 

7. Після закінчення строків подачі заяв студентська рада сортує їх по 

ОПП та затверджує кандидатів до числа у виборні представники. 

 

3. Проведення голосування 

1. Для організації та проведення процесу обрання представників 

формується виборча комісія.  

2. Виборча комісія, склад якої затверджений на студентській 

конференції, на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника 

голови та секретаря. 

3. Студентська рада коледжу передає виборчій комісії списки 

кандидатів у виборні представники для внесення імен у бюлетені для 

голосування.  

4. Виборча комісія складає, завіряє підписом голови та секретаря, 

скріплює печаткою список осіб, які мають право брати участь у виборах не 

пізніше, ніж за два дні до дати проведення виборів. 

5. Виборча комісія організовує проведення виборів на всіх ОПП. 

6. Бюлетені (додаток 2) для таємного голосування виготовляє виборча 

комісія після затвердження списку делегатів до числа кандидатів у 
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представники, але не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів 

представників у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право 

брати участь у голосуванні та включені до відповідних списків. Бюлетені для 

голосування посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря 

виборчої комісії та скріплюються печаткою. Виготовлені бюлетені 

зберігаються в закритому сейфі в кабінеті студентського самоврядування. 

7. Голосування за представників проводиться по ОПП відповідно до 

доведених квот. 

8. Інформація про дату, час і місце голосування підлягає 

оприлюдненню виборчою комісією не пізніше, ніж за три дні до дня виборів 

представників через інформаційні ресурси коледжу (дошка оголошень, веб-

сайт тощо). 

9. Голосування здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні коледжу 

(м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 52). 

10. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути 

присутніми: кандидати у виборні представники, члени виборчої комісії та 

члени організаційного комітету. 

11.  Протягом встановленого часового періоду студент, що має право 

брати участь у виборах представників, прийшовши у приміщення проведення 

виборів на своїй ОПП, підходить до столу, де він реєструється. 

12.  На основі пред’явлення документа, що посвідчує статус його як 

студента, отримує бюлетень, де вказані кандидати від його ОПП, особисто 

здійснює своє волевиявлення в кабінці для таємного голосування, а потім 

опускає бюлетень до прозорої скриньки. 

13. Забороняється впливати будь-яким чином на волевиявлення особи, 

яка голосує. 

14. Студент не обмежений у виборі одного кандидата, а обирає певну 

кількість кандидатів від своєї ОПП у бюлетені відповідної ОПП відповідно 

до встановленої квоти, ставлячи у квадраті навпроти прізвища кандидатів 

позначку «+», або іншу, що засвідчує його волевиявлення. 

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 

1. Після закінчення голосування (15 год.) приміщення, де воно 

проводилося, зачиняється. Голова виборчої комісії оголошує вибори 

завершеними та разом з членами виборчої комісії розпочинається підрахунок 

голосів. Зі скриньки дістають бюлетені та починають підраховувати кількість 

позначок «+», або інших, що засвідчують волевиявлення, у квадраті навпроти 

прізвища кожного окремого кандидата, таким чином формуючи рейтинг, де з 

кожного відділення проходить певна кількість делегатів  залежно від квоти. 

2. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких 

випадках: 
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 якщо в бюлетені зроблено позначок більше, ніж встановлено 

квотою; 

 якщо не зроблено жодної позначки; 

 якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

3. Якщо ж позначок поставлено менше, ніж передбачено квотою, то 

бюлетень буде рахуватися як дійсний, оскільки голосування рейтингове. 

4.  У випадку, коли претенденти набрали однакову найменшу 

кількість голосів і їх обрання призведе до перевищення встановленої квоти, 

серед них проводиться відкрите голосування виборців даної ОПП у тому ж 

приміщенні у визначений виборчою комісією день. 

5. Виборча комісія студентів має право оголосити кандидатам у 

представники, які набрали однакову найменшу кількість голосів про 

проведення відкритого голосування даної ОПП, а також при отриманні від 

цих осіб заяв про самовідведення прийняти рішення про задовільнення таких 

заяв. Рішення приймається голосуванням членів виборчої комісії (простою 

більшістю голосів). 

6.  Представники вважаються обраними, якщо серед всіх кандидатів 

посіли в рейтинговому списку місця, які передбачені квотами. 

7.   Результати підрахунку голосів вносяться в протокол (додаток 3), 

який складається виборчою комісією у двох примірниках, кожен з яких 

підписують голова та члени  виборчої комісії. Один примірник протоколу 

передається в той же день організаційному комітету, а другий примірник 

запаковується разом із виборчою документацією (бюлетені, протоколи, 

списки студентів тощо) та передається до організаційному комітету для 

подальшого зберігання в установленому порядку. Копія протоколу 

передається студентській раді. 

 

5. Прикінцеві положення 

Право внесення змін і доповнень до чинного положення є винятковою 

компетенцією конференції студентів коледжу або студентської ради. 

 

 

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні  

організаційного комітету 

з проведення виборів директора коледжу  

Протокол № 2 від 08.04.2019 
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Додаток 1 

 

Голові студентської ради коледжу  

Борті Ю.В. 

кандидата для участі у виборах 

директора  

Тульчинського коледжу культури 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Заява 

Прошу Вас розглянути і включити мене, __________________________, 

студента(ку) ОПП __________________________________________________  

_______ курсу ______ групи,  

             (шляхом делегування від академічної групи, самовисування) 
необхідне підкреслити 

до виборчого бюлетеня представників з числа студентів для участі у виборах 

директора Тульчинського коледжу культури. 

До заяви додається копія студентського квитка. 

 

 

______________        ______________   ___________________ 

Дата                            Підпис                                 (Прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання представників з числа студентів ОПП 

___________________________________________________________ 

для участі у виборах директора Тульчинського коледжу культури 

“___” _______________2019 р. 

  

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Академічна група ЗА 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

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. 

  

Голова  виборчої комісії _____________________________________ 

  

Секретар                          _____________________________________ 
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Додаток 3 

Тульчинський коледж культури 
 

ПРОТОКОЛ №____ 
 

засідання виборчої комісії студентів щодо результатів таємного голосування з 

висунення виборних представників від студентів (за всіма ОПП) для участі у 

виборах директора Тульчинського коледжу культури 

 «___» ___________2019 р.                                                       м. Тульчин 
 

Голова комісії : 

Секретар комісії: 

Члени комісії: 
 

ОПП __________________________________________________________________ 

Висунені в кандидати по обранню представників з числа  студентів для участі у 

виборах директора Тульчинського коледжу культури: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Виборча комісія встановила: 

1) кількість виборців: ______ 

2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування: _______ 

3) кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування: ________ 

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування: ______ 

5) кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для 

голосування _______ 

6) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними _______ 

7) кількість виборців, які проголосували за кандидатів: _______ 
 

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Кількість голосів «за» 

  

  

  
*Примітка: результати таємного голосування з висунення виборних представників від студентів 

подаються за кожною ОПП окремо в одному протоколі. 

 

Цей протокол складено виборчою комісією  у двох примірниках. 

Голова виборчої комісії  ____________                       _____________ 

Секретар виборчої комісії ____________                       _____________ 

Члени виборчої комісії  ____________                       _____________ 

____________                       _____________ 

 

 

 


