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ПОЛОЖЕННЯ

про виборчу комiсiю з проведення рейтингового голосування
конкурсного вiдбору на замiщення посади начальника Вiдокремленого

струкryрного пiдроздiлу <<Фаховпй коледж морського транспорту
Нацiонального унiверситету <<Одеська морська академiя>>

1 Загальнi положення

1.1. Виборча комiсiя з проведення реЙтингового голосування
конк)фсного вiдбору на замiщення посади Еач€LпьЕика ВiдокремленОГО
структурного пiдроздiлу <Фаховий коледж морського транспорту
Нацiоналъного унiверситету <<Одесъка морська академiя> (далi - коледж)

утворюеться вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про фасову передвищу ocBiTy>>

та з урахуванням Типового Положення <<Про конкурсний вiдбiр на посаду
керiвника заюIаду фаховоi передвищоi освiти>>, затвердженого Наказом
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни 2З.02.2021 J\b 25I, Положення про
Вiдокремлений структурний пiдроздiп <Фа<овий коледж морського
транспорry нацiонального унiверситеry <<Одеська морська академiяо (далi -
Положення), ПоложеншI про конкурсний вiдбiр на посаду начапьника

фшrового коледжу.
1.2 Виборча комiсiя формуеться iз штатних педагогiчних працiвникiв,

iнших категорiй працiвникiв, KypcarrTiB коледжу. Кандидат на посаду на
посаду начапъника коледжу не може бути членом виборчоi KoMiciT. Одна i та
ж сама особа не може бути членом органiзацiйного KoMiTeTy та виборчоI
KoMicii.

1.3 Виборча комiсiя дiе вiдповiдно до Положення та вiдповiдних
положенъ, якi затверджуються педагогiчною радою коледжу. Загальна
кiлькiстъ членiв виборчоi KoMicii становить не менше 3%о осiб вiд загальноi
кiлькостi виборцiв. Кiлькiсний та персонаJIьний склад членiв виборчоТ KoMiciT
затверджуеться нак€вом начальника коледжу. Голова, заступник та секретар
обираються на першому засiданнi виборчоi KoMicii i iх кандидатури офiцiйно
оцрилюднюються.

|.4 Особи, якi е членами виборчоi KoMicii, здiйснюють свОi
повноваженЕя на громадських засадах i на час виконаннJI Itими зазначениХ
повнов€Dкень можуть звiлънятися вiд основноi роботи у коледжi iЗ
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збереженням за ними заробiтноi плати вiдповiдно до умов колективного
договору.

1.5 Виборча комiсiя набувае своiх повнов€Dкень з моменту видання
наказу по коледжу про органiзацiю рейтингового голосуваItня в коледжi.
Повноваження членiв виборчоi KoMicii припинrIються пiсля завершенЕя
процедури рейтингового голосування та призначенЕя начапьника коледжУ на
посаду у порядку, передбаченому Законом Украihи кПро фахову передвищу
ocBiTy>>.

1.6 Органiзацiйним KoMiTeToM коледжу утворюеться виборча дiльниця.
Рiшення про утворення виборчоi дiлъницi пiдлягае оцрилюдненню в

одноденний строк органiзацiйним KoMiTeToM з використанням iнформацiйних
pecypciB.

1.7 Начальник коледжу забезпечус н€шIежнi умови для роботи виборчОТ

KoMicii, а також сlrрияе отриманню if членами iнформацii та документiв,
необхiдних для виконання ними cBoix завдань. Виборчiй KoMicii видiляеться
окреме цридатне для роботи примiщення, обладнане засобаrrли зв'яЗкУ,

оргтехнiкою тощо, необхiдними дjIя виконання нею завдЕtнь.

2 Органiзацiя роботп виборчоi KoMicii
2.| Основною форп,rою роботи виборчоi KoMicii е засiдання, якi

проводяться за потреби. Рiшення про проведення засiдання приймае голова
виборчоi KoMicii.

2.2 Члени виборчоi KoMicii зобов'язанi брати ylacтb у його засiданнях.

Щелеryвання членами виборчоi своiх повноваrкень iншим особам не

доtryскаеться.
2.З Засiдання цроводить голова виборчоi KoMicii або за його

дор)л{енням заступник голови.
2.4 Рiшення виборчоi KoMicii приймшотъся бiльшiстю голосiв вiд

кiлъкостi приоутнiх членiв та оформляються протоколами, якi пiдписуютъ
голова та секретар виборчоТ KoMiciT.

2.5 Органiзацiйно-технiчне забезпечення засiдань виборчоi KoMiciT,
пiдготовку необхiдних матерiалiв i оформлецня протоколiв засiдань здiйснюе
секретар виборчоi KoMicii.

3 Завдання, функцiI виборчоi KoMicii', процедура рейтингового
голосування

З.1 Основними завданнями виборчоi KoMicii е: органiзацiя, пiдготовка,
проведення голосувЕtння та встановлення результатiв рейтингового
голосування конкурсного вiдбору на замiщення посади нач€шIьника. На неТ

покJIадаютъся органiзаIдiя проведення рейтингового голосування та
гriдтримання наJIежного порядку у примiщеннi для голосування,
демощратичностi, прозоростi i вiдкритостi.

З.2На етапi пiдготовки до рейтингового голосування на конкурсному
вiдборi на заrrлiщення посади начальника виборча комiсiя:
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1) оприлюднюе не пiзнiше нiж за 7 (ciM) днiв до дня проведення
конкурсного вiдбору на посаду начаJIьника фасового коледжу на дошцi
оголошень та сайтi фахового коледжу iнформацiю про доту, час i мiсце
проведення рейтингового голосуванЕя;

2) отримуе не пiзнiше нiж за 7 (ciM) календарних днiв до дЕя
проведення конкурсного вiдбору Еа посаду начаJIьника коледжу вiд
органiзацiйного KoMiTeTy списки осiб, якi мають право брати 1пlacTb у
конкурсному вiдборi i формуе списки виборцiв для проведення рейтингового
голосуванЕя;

3) забезпечуе спiлъно з органiзацiйним KoMiTeToM з проведення
конкурсного вiдбору на посаду начЕLльника коледжу пiдготовку примiщень

дjIя проведення рейтингового голосуванIuI, в якому повинно бути: кабiна для
таемного голосування, забезпечена наJIежним освiтленням, засобами ДJuI

заповнення бюлетеЕя, розмiщена таким чином, щоб мiсця видачi бюлетенiв

для рейтингового голосування, вхiд i вихiд з кабiн дJIя таемного голосув€tнЕя,
виборчi сщринъки були у полi зору членiв виборчоi KoMicii та осiб, якi мають
право бути присутнiми в примiщеннi для голосуванЕя;

4) бюлетенi для рейтингового голосуванIuI виготовJIяються виборчою
комiсiею не ранiше нiж за 20 i не пiзнiше нiж за 12 годин до початку

рейтингового голосування у кiлькостi, що вiдповiдае кiлькостi осiб, якi
мають право брати участь у рейтинговому голосуваннi (далi - виборцi) та
включенi до списку, посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови та
секретаря виборчоi KoMicii, що виготовJIяе бюлетенi, т& скрiплюються
печаткою коледжу;

5) кандидати та спостерiгачi мzlють право бути присутнiми пiд час
виготовлення бюлетенiв дпя рейтингового голосуванЕя;

б) бюлетенi для рейтингового голосування зберiгаються у примiщеннi
виборчоТ KoMicii у закритому сейфi (металевiй шафi), який опечатуеться
стрiчкою з проставпянням на нiй пiдписiв гопови KoMicii, а також його
заступника або секретаря. Персона.гlьна вiдповiдапьнiсть за вiдповiднiсть
кiлькостi бюлетенiв кiлькостi виборцiв та збереження бюлетенiв
покJIадаеться на голову виборчоi KoMiciI;

7) скриньки дJIя рейтингового голосуванIrя повиннi бути прозорi,
опломбованi та опечатанi печаткою фшсового коледжу.

3.3 На етапi проведеЕIIя конкурсного вiдбору на посаду начапьника
коледжу виборча комiсiя:

1) забезпечують рейтингове голосування у день виборiв з 9 (дев'ятоi)

до 15 (п'ятна,дцятоТ) години без перерви;
2) примiщенЕя для рейтингового голосування повинне бути обладнане

достатньою кiлькiстю кабiн для таемного рейтингового голосування.
Розмiщення обладнання у примiщеннi дJIя рейтингового голосуванЕя
здiйснюеться у такий спосiб, щоб мiсця видачi бюлетенiв для рейтингового
голосування, вхiд i вихiд iз кабiн дJIя таемного рейтингового голосувЕtнЕя,
виборчi скринъки перебували у полi зору членiв виборчоI KoMicii та осiб, якi
мають право бути присутнiми у примiщеннi для рейтингового голосування. У
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кабiнах дjIя таемного рейтингового голосуванЕя необхiдно забезпечити
наявнiоть напежного освiтлення та засобiв для заповнення бЮЛетенЯ

рейтингового голосуванIuI;
3) Органiзацiя проведення рейтингового голосування, пlдтриМ€lНня

належного порядку у примiщеннi дJIя рейтингового голосуваНIш Та

забезпеченЕя TaeMHocTi рейтингового голосування покпадаютъся на вибоРчУ
комiсiю.

Голова виборчоi KoMiciT перед початком рейтингового голосуванЕя:
- надае для огJIяду членам виборчоi KoMicii, присутнiм кандидаТаМ, а

також спостерiгачаIчI yci наявнi на виборчiй дiлъницi виборчi скринъки;
- передас необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для рейтингового голосування

членам виборчоi KoMicii, якi видають бюлетенi виборцям;
_ передае членам виборчоi KoMicii, якi вид€lютъ бюлетенi ДJIя

рейтингового голосування, список виборцiв. Вiдповiднi члени вибОРЧОТ

KoMicii забезпечуютъ ik збереження i дотримаЕня порядку використання;
4) член виборчоi KoMiciT здiйснюе видачу бюлетеня для реЙтингового

голосуванЕя за умови пред'явлення виборцем документ8, що посвiдчуе оСОбУ.

Перелiк таких документiв затверджуетъся органiзацiйним KoMiTeToM. Особа,
яка отримуе бюлетень дпя рейтингового голосування, ставить у спискУ
виборцiв навпроти свого прiзвища пiдпис;

5) бюлетень для рейтингового голосування заповнюеться виборцем
особисто в кабiнi для тасмного рейтингового голосування. Пiд Час

заповненнrt бюлетенiв забороняеться присутнiсть у кабiнi дJIя таемного

рейтингового голосування iнших осiб, здiйснення фото- та вiдеофiксацii У
будь-який спосiб. Особа, яка внаслiдок фiзичних вад не може самостiйно
заповнити бюлетень для рейтингового гоJIосування, мае пр€}во за дозволом
голови виборчоТ KoMiciT скористатися допомогою iншоi особи, KpiM членiв
виборчоi KoMiciT, кандидатiв, а також спостерiгачiв. У бюлетенi дJIя

рейтингового голосування виборець у квадратi навпроти прiзвища кандидатq
за якого BiH голосус, проставJIяе позначку ("+") або iншу, що засвiдчуе
волевиявпення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата або не
пiдтримувати жодного. Виборець огryскае заповнений бюлетенъ дJIя

рейтингового голосування у скриньку. ЗабороЕяеться фотографувати
заповненi бюлетенi або розкривати TaeMHicTb волевиявленЕя в будь-який
iнший спосiб.

З.4. На етапi встановленЕя результатiв рейтингового голосування
виборча комiсiя та дiльнична виборча комiсiя:

1) пiсля завершення рейтингового голосування примiщення дjIя

рейтингового голосуваIIЕя зачиняеться i в ньому мають право перебувати
тiльки члени виборчоi KoMicii, цредставники унiверсит€ц, Наглядовоi раДи,
кандидати та спостерiгачi;

2) сrсриньки дJlя рейтингового голосування пiсля перевiрки цiлiсноСтi
пломб та печаток вiдrсриваютъся членаNIи виборчоi KoMicii почергово. Пiд чаС

вiдкриття скриньки iT BMicT викJIадаетъся на стiл, за яким розмirrцуlотъся
члени виборчоi KoMicii;
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З) пiдрасунок голосiв членами виборчоi KoMiciT починаеться негайно
пiсля закiнчення рейтингового голосування та проводиться вiдкрито у тоМУ Ж

примiщеннi, де вiдбувалося рейтингове голосувЕлнIuI, без перерви i
закiнчуеться пiсля скJIадення та пiдгrисання протокоJry про реЗулЬТаТи

рейтингового голосування;
4) члени виборчоi KoMicii пiдраховують загальну кiлькiсть виданих дJIя

рейтингового голосування бюлетенiв та кiлькiстъ бюлетенiв, н€lявних У
скриньках для рейтингового голосуванЕя. Бюлетенi для рейтинговою
голосування розкпадаються на мiсця, позначенi окремими табличками, щО
мiстять з обох бокiв прiзвища та iнiцiали кандидатiв. Окремо робляться
таблички з написом "Не пiдтримую жодного" та "Недiйснi". Пiд час

розкладання бюлетенiв визначений виборчою комiсiею член KoMicii ПОКаЗУе

кожний бюлетенъ yciM членам KoMicii та особам, якi присутнi пiд ЧаС

пiдрахунку голосiв, та оголошуе прiзвище кандидатq за якого подано голОС.

У разi виникнення cyMHiBiB щодо змiсry бюлетеня виборча комiсiя приймае

рiшення IIIJuIxoM голосування. При цьому кожен член виборчоi KoMicii мае
право огляFIути бюлетень особисто. На час огляду бюлетеня робота з iншими
бюлетенями припиIutеться ;

5) бюлетенъ рейтингового голосування може бу." визнаний недiйспим,
якщо:

- позначка у бюлетенi проставлена бiльш як за одного кандидата;
- не проставJIена жодна позначка;
- змiст волевиявлення неможливо встЕtновити з iнших причин. У разi

коли члени виборчоi KoMicii не можуть дiйти згоди щодо вiднесенrrя
бюлетеня до недiйсних, зазначене питЕlння вирiшуеться шляхом голосування.
Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам KoMicii та особам,
присугнiм пiд час пiдрахунку голосiв. Пр" цъому кожен член виборчоТ
KoMicii мае право особисто огляIrути бюлетень. На час огJIяду бюлетеня
пiдрахунок iнших бюлетенiв призупиняетъся;

6) пiсля розкJIадення бюлетенiв окремо за кожного кандидатq а також
окремо недiйсних бюлетенiв визначений виборчою комiсiею член KoMicii
вголос пiдраховуе кiлькiстъ бюлетенiв, подаЕих за кожного з кандидатiв, а
також кiлъкiсть недiйсних бюлетенiв. На вимоry члена виборчоi KoMicii,
кандидата чи спостерiгача може бути проведено повторний пiшlахунок
бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв, а також бюлетенiв, визнаних
недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член виборчоТ KoMiciT мае
право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати
пiдрахунку голосiв оголоцIуIотъся головою виборчоТ KoMicii i пiдлягають
вкJIюченню секретарем до протоколу про резулътати рейтингового
голосуванIUt;

7) виборча комiсiя зобов'язаЕа пiд час пiдрахунку голосiв перевiрити
вiдповiднiсть кiлъкостi осiб, якi взяли ylacTb у голосуваннi, кiлькостi
бюлетенiв, поданих за кожного кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв,
визнаних недiйсними;

5



S) виборча комiсiя за результатами пiдрасунку голосiв скJIадае

протокол. Протокол про результати рейтингового голосування скJIадаеться
виборчою комiсiею у двох примiрниках. КопiТ протокоJIу Irадаються кожному
членовi виборчоi KoMicii, к€lндидатам та спостерiгачаrчr (за ix вимогою).
Кожен примiрник протокоJIу пiдписуетъся головою, заступником голови,
секретарем та присутнiми членаI\dи виборчоi KoMiciT. У разi незгоди З

резулътаташrи гliдlахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член виборчоТ
KoMiciT мае право писъмово викласти свою oкpelvly думку, яка обов'язково

додаеться до протоколу. Вiдмова вiд пiдписання протокоJIу не допускаетъся.
Перший примiрник протоколу гlро результати рейтингового голосування
передаеться органiзацiйному KoMiTeToBi з наступною його передачею

.Щепартамонц, другий - запишаеться у фаховому коледжу TexHiKyMi. Копiя
протокоJry про результати рейтингового голосування передаеться Наглядовiй

радi;
9) процес рейтингового голосуванЕя i пiдрахунку голосiв пiдлягае

фiксуванню за допомогою вiдео-засобiв. При цьому таке фiксування не може
порушувати таемницю рейтингового голосування;

10) рейтингове голосування вважаетъся таким, що вiдбулося, якщо
)пIасть у ньому взяли бiльше 50 вiдсоткiв загальноi кiлькостi осiб, якi мають
ПРаВО брати )л{асть у рейтинговому голосуваннi;

11) переможцем вважаеться особа, яка пiд час рейтингового
голосуванЕя набрала найбiлъшу кiлькiстъ голосiв, зокрема 60 i бiльше
вiдсоткiв голосiв вiд загальноi кiлькостi ооiб, якi мають право брати ylacTb у
рейтинговому голосуваннi.

12) уся документацk, пов'язана з проведенням виборiв начаJIьника
коледжу, повинна зберiгатися в коледжi протягом п'яти poKiB

4 ФункцiТ та вiдповiдальнiсть голови виборчоi KoMicii

4.1 Голова виборчоi:
- несе персонапъЕу вiдповiдшrьнiсть за збереження бюлетенiв у

примiщеннi виборчоi KoMiciT в сейфi;
- Надае перед початком рейтингового голосування виборчу скриньку

ДЛЯ fi огляду членам виборчоi KoMicii, присутнiм кандидатаI\d на посаду
нач€Lпъника фахового коледжу, а також опостерiгачам;

- передають необхiдну кiлькiсть бюлетенiв дJIя рейтингового
голосування членаNI виборчоi KoMicii;

- передають у день виборiв членам виборчоi KoMicii, якi здiйснюють
ВиДачу бюлетенiв для реЙтингового голос)rвання, аркушi списку виборцiв;

- органiзовують робоry та розподiл функцiонапьних обов'язкiв
кожного члена виборчоI KoMiciI та дiльничноi виборчоТ KoMicii на весь перiод
проведення рейтинювого голосування.
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