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Тульчин – 2019 



1. Загальні положення 

1.1. Порядок проведення міжтурового голосування  виборів директора 

Тульчинського коледжу культури 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 № 726 від 05.12.2014 

«Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»», 

положення щодо організації виборчої системи та порядку обрання директора 

Тульчинського коледжу культури, статуту Тульчинського коледжу культури. 

1.2. Цей порядок визначає умови проведення міжтурового голосування 
виборів директора коледжу. 
 

2. Умови проведення міжтурового голосування 

2.1. Якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не 

набрав більше 50 відсотків голосів виборців, а на другому місці (за кількістю 

набраних голосів) опинилися два і більше кандидатів з однаковою кількістю 

голосів, між ними проводиться міжтурове голосування для відбору 

кандидата, який братиме участь у наступному турі виборів.  

2.2. Порядок проведення міжтурового голосування визначається 
організаційним комітетом.  

2.3.  Міжтурове голосування проводиться шляхом таємного голосування, 
яке здійснюється з 9 до 15 години у приміщенні коледжу  
(м. Тульчин,  вул. Миколи Леонтовича, 52). 

2.4. Інформація про дату, час і місце проведення міжтурового  
голосування повідомляється виборчою комісією не пізніше 24 годин після 
оприлюднення результатів виборів з використанням інформаційних ресурсів 
коледжу (дошки оголошень, офіційного веб-сайту тощо). 

2.5. Міжтурове голосування  проводиться не пізніше ніж за 2 (дві) доби 
до наступного туру виборів.  

2.6. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання 
письмової заяви до організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до 
початку міжтурового голосування. Така інформація невідкладно доводиться 
організаційним комітетом до відома виборчої комісії для внесення 
відповідних змін до бюлетенів для голосування. Якщо залишається один 
кандидат він автоматично переходить у другий тур, без міжтурового 

голосування. 
2.7.  Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією не 

раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку міжтурового 
голосування у кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах (далі – виборці) та включені до списку виборців, 
посвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої 
комісії, що виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою. 

2.8. Проведення міжтурового голосування здійснюється відповідно до 
положення щодо організації виборчої системи та порядку обрання директора 
Тульчинського коледжу культури. 



 
 


