
   

 

 



1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про  порядок обрання виборних представників з числа 

студентів,  для участі у виборах директора Черкаського державного бізнес-

коледжу (далі - Положення) розроблене на виконання вимог ст. 42 Закону 

України “Про вищу освіту” на підставі вимог Постанови КМ України від  05 

грудня 2014 р. № 726 “Деякі питання реалізації статті 42 Закону України 

“Про вищу освіту”. 

1.2. Положення визначає порядок  обрання виборних представників з 

числа студентів Коледжу (далі - Представники) для участі у виборах 

директора Черкаського державного бізнес-коледжу (далі - Коледж)  

1.3 Брати участь у виборах директора мають право виборні 

представники з числа студентів, кількість яких становить не менше 15 

відсотків від загальної кількості виборців. 

 
2. Підготовка до виборів 

2.1 Виборні представники з числа студентів Коледжу обираються 

шляхом прямого таємного голосування. 

2.1. Підготовкою до виборів займається Студентська рада Коледжу. 

2.2. Представники обираються строком на одні вибори директора (далі  

Вибори).  

2.3. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в процес 

делегування до числа кандидатів у виборні представники, а також 

безпосередньо обрання виборних представників. 

 
3. Проведення виборів 

3.1. Вибори проводяться шляхом прямого таємного голосування, яке 

здійснюється у приміщенні Коледжу. Інформація про дату, час і місце 

проведення виборів підлягає оприлюдненню Студентською радою не пізніше 

ніж за три календарні дні до дати проведення виборів. 

3.2. Студентська рада складає алфавітний список виборців та друкує 

бюлетені для голосування у кількості студентів, які приймають участь у 

обранні виборних представників з числа студентів,  для участі у виборах 

директора Коледжу. Бюлетені засвідчуються підписом Голови та секретаря 

Студентської ради Коледжу. 

3.3. У бюлетені для голосування студент у квадраті навпроти 

прізвища кандидата, за якого він голосує, проставляє позначку (“+”) або 

іншу, що засвідчує волевиявлення. Виборець має голосувати за таку кількість 

кандидатів, яка передбачена квотою. В разі, якщо виявлена неправильна 

кількість позначок або встановити зміст волевиявлення з інших причин 

неможливо - бюлетень вважається недійсним. 

3.4. Для контролю за перебігом процесу обрання та підрахунку 

голосів створюється лічильна комісія у кількості п’ятьох студентів. Лічильна 



комісія обирає зі свого складу Голову та секретаря.  

3.5. Після завершення голосування в приміщенні мають право 

перебувати тільки члени лічильної комісії. Допускається присутність двох 

членів Студентської ради в якості спостерігачів. 

3.6. Підрахунок голосів членами лічильної комісії починається негайно 

після закінчення голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, 

де відбувалося голосування, без перерви і закінчується після складення та 

підписання протоколу про результати голосування. 

3.7. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів за кожним 

кандидатом окремо. При цьому кожен член комісії має право оглянути 

бюлетень. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями 

припиняється. 

3.8. Під час підрахунку голосів кожен член лічильної комісії має 

право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. Результати 

підрахунку голосів оголошуються головою лічильної комісії і підлягають 

включенню секретарем до протоколу про результати голосування. 

3.9. Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає 

протокол про результати голосування у двох примірниках. Кожен примірник 

протоколу підписується головою, секретарем та присутніми членами 

лічильної комісії. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, 

зафіксованими у протоколі, член лічильної комісії має право письмово 

викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. 

Відмова від підписання протоколу не допускається. 

3.10. Процес  голосування  і  підрахунку  голосів  може  фіксуватися  

за допомогою відповідних  відео- або фотозасобів,  при  цьому  не  повинна 

порушуватись  таємниця  голосування. 

3.11. Перший примірник протоколу по виборам представників з числа 

студентів, для участі у виборах директора Коледжу передається  до 

організаційного комітету, другий - зберігається у Студентській раді. 

3.12. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо участь у 

виборах взяли менш як 50 відсотків виборців. 

3.13. Вважаються обраними кандидати у виборні представники, які 

набрали найбільшу кількість голосів виборців, які приймали участь у 

голосуванні. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

Форма протоколу лічильної комісії  

 

П Р О Т О К О Л 

засідання лічильної комісії 

щодо результатів таємного голосування 

по обранню  виборннх представників з числа студентів,  

що мають право брати участь у виборах директора  

Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

Обрана на загальних зборах делегатів Конференції студентів 

 

Черкаського державного бізнес-коледжу на засіданні лічильної комісії, яке 

відбулося «_____» _____________ 2016 року  

за адресою м. Черкаси, вул. В. Чорновола 243, у складі: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

Балотувалися наступні  кандидатури: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

щодо включення до виборних представників з числа студентів при виборах 

директора Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

 

На зборах були присутні _________ із ________ загальної кількості делегатів.  

 

Виготовлено бюлетенів:_____________________________  

 

Роздано бюлетенів:_________________________________  

 

Виявилося бюлетенів в урні: _________________________  

 

 

 



Результати голосування щодо кандидатів до виборних представників з числа 

студентів при виборах директора Черкаського державного бізнес-коледжу.  

 

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

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

 

Недійсних бюлетенів _____________  .  

 

 

Голова лічильної комісії  

_________________    ( _________________________ __)  

Підпис       Прізвище, ініціали 

 

Члени лічильної комісії:  

 

_________________    ( _________________________ __)  

Підпис        Прізвище, ініціали 

 

_________________    ( _________________________ __)  

Підпис        Прізвище, ініціали 

 

_________________    ( _________________________ __)  

Підпис        Прізвище, ініціали 

 

_________________    ( _________________________ __)  

Підпис        Прізвище, ініціали 



Додаток 2 

Форма бюлетеня для таємного голосування  

 

 

Б Ю Л Е Т Е Н Ь  

  

для таємного голосування списком по обранню  

виборних представників з числа студентів,  

для участі у виборах директора Черкаського державного бізнес-коледжу 

 

№ 

з/п 

Прізвище ім’я по батькові ЗА ПРОТИ 

1   

 

 

2   

 

 

3   

 

 

4   

 

 

5   

 

 

6   

 

 

7   

 

 

8   

 

 

 

9 

 

   

10    

 

11    

 

12 

 

   

13  

 

  

14   

 

 

 

Поставте позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує Ваше 

волевиявлення, у квадраті  

навпроти  варіанту, що відповідає Вашому волевиявленню.  


