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1.5 Висунення кандидатур Виборних представників здійснюють студенти академічних груп, ОСС факультетів, профспілкові та інші громадські організації
студентів за встановленою Організаційним комітетом квотою пропорційно до
кількості студентів, які навчаються на факультеті. Особи, які самостійно виявили
ініціативу балотуватися до складу представників, мають подати про це відповідну
заяву до Студентської ради. Список кандидатур Виборних представників
затверджується загальними зборами (конференцією) студентів факультету.
Процедура висунення кандидатур і проведення загальних зборів (конференції) студентів факультету мають проводитися з дотриманням карантинних обмежень, пов’язаних із запровадженням на території України посилених протиепідемічних заходів через значне поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19.
1.6 При висуненні кандидатів у Виборні представники від студентів факультету до уваги беруться такі характеристики: високі якісні показники у навчанні,
перемоги у Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах, конкурсах наукових
робіт студентів, активна участь у громадському житті Університету (участь у
колективах художньої самодіяльності, членство у гуртках, досягнення у спорті тощо).
2 Підготовка до проведення голосування
2.1 Вибори представників студентів для участі у Виборах ректора проводяться у два етапи. Перший етап – загальні збори, у яких мають право брати участь
усі студенти факультету (далі – Загальні збори факультету). За необхідності,
залежно від чисельності студентів, студентська рада факультету приймає рішення
щодо їх поділу на підгрупи (за спеціальностями, курсами чи іншим принципом)
для проведення зборів. Другий етап – Конференція студентів факультету, у якій
беруть участь делегати, обрані на Загальних зборах (далі – Конференція
факультету). Таким чином:
1) Загальні збори факультету шляхом відкритого голосування:
- обирають делегатів на Конференцію факультету відповідно до норм представництва (норму представництва делегатів на Конференцію факультету встановлює студентська рада факультету);
- висувають кандидатури Виборних представників і ухвалюють рішення
щодо внесення цих осіб до бюлетеня для таємного голосування.
Загальні збори факультету вважаються правомочними, якщо у них взяли
участь більше 50-ти відсотків від загальної кількості студентів факультету
(підгрупи студентів факультету).
2) Конференція факультету – шляхом таємного голосування:
- обирає Виборних представників із числа студентів, висунутих Загальними
зборами факультету і внесених до бюлетеня, відповідно до квоти представництва, встановленої Організаційним комітетом.
У Конференції повинні взяти участь не менше двох третин від загальної
кількості делегатів, обраних Загальними зборами студентів факультету.
2.2 На Загальних зборах (Конференції) факультету обираються: головуючий,
секретар, який веде протокол зборів, та лічильна комісія, яка здійснює підрахунок
голосів (бюлетенів). Загальні збори (Конференція) можуть доручити вести підрахунок голосів (бюлетенів) створеній на факультеті виборчій комісії з обрання
Виборних представників (далі – Виборча комісія факультету).
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2.3 На Загальних зборах факультету та Конференції факультету має бути
присутній член Організаційного комітету.
2.4 Студент факультету, який на момент проведення Загальних зборів з був
відсутній з поважної причини і своєчасно попередив про це голову студентської
ради, має право бути обраним представником від студентів факультету і брати
участь у Виборах ректора.
2.5 Органи студентського самоврядування факультету спільно з представником Організаційного комітету здійснюють відповідні заходи з організації та
проведення виборів Виборних представників, зокрема:
- створюють факультетські виборчі комісії для організації та контролю
процесу обрання Виборних представників (далі – Виборча комісія факультету),
склад яких за поданням студентських рад факультетів, затверджує Студентська
рада Університету шляхом відкритого голосування;
- встановлюють норму представництва студентів на Конференцію факультету з обрання Виборних представників на пропорційній основі;
- формують списки студентів факультету, які мають право брати участь у
виборах ректора Університету. Списки студентів мають бути підписані деканом і
скріплені печаткою факультету;
- забезпечують виборчу дільницю скриньками для таємного голосування;
- складають графік проведення на факультетах Загальних зборів та Конференцій факультетів;
- після проведення Загальних зборів факультету (загальних зборів у підгрупах)
складають загальний список делегатів на Конференцію факультету, який має бути
підписаний головою виборчої комісії та головою студентської ради і засвідчений
печаткою факультету;
- не раніше, ніж за 20 і не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів виготовляють бюлетені для таємного голосування (додаток А). Кількість бюлетенів
має відповідати кількості делегатів на Конференцію факультету. Бюлетені
посвідчуються підписом голови Виборчої комісії факультету і скріплюються
печаткою факультету;
- спільно із Виборчою комісією факультету організовують таємне голосування з обрання Виборних представників;
- затверджують форму протоколу Виборчої комісії факультету (додаток Б).
2.6 Виборча комісія факультету формує списки Виборних представників і
передає їх до Організаційного комітету Університету.
2.7 Скриньки для голосування мають бути прозорі, опломбовані, скріплені
підписом голови Виборчої комісії факультету та печаткою факультету.
2.8 Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути присутніми
не більше трьох громадських спостерігачів і представники засобів масової
інформації, акредитовані Організаційним комітетом.
Порядок акредитації громадських спостерігачів і представників засобів масової
інформації визначає Організаційний комітет.
2.9 Адміністрація Університету та факультетів сприяє організації і проведенню виборчого процесу у студентських колективах і водночас не має права
втручатися у процес обрання Виборних представників і делегатів на Конференцію
факультету.
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3 Визначення квоти
3.1 Виборні представники із числа студентів висуваються Загальними зборами
факультету відкритим голосуванням і обираються Конференцією відповідного
факультету шляхом прямих таємних виборів відповідно до встановленої квоти.
3.2 Із припиненням особою навчання в Університеті припиняється її право
на обрання до числа Виборних представників.
3.3 Загальна кількість (квота) Виборних представників встановлюється Організаційним комітетом відповідно до квоти представництва, встановленої Законом
України «Про вищу освіту» (не менше 15 відсотків від чисельності осіб, які
мають право брати участь у виборах) і розподіляється між факультетами
пропорційно до кількості студентів, які на них навчаються.
До загальної кількості Виборних представників входять особи, яких введено
наказом ректора Університету до складу Організаційного комітету та Виборчої
комісії Університету як представників студентського колективу Університету.
4 Проведення голосування
4.1 Вибори представників із числа студентів для участі у Виборах ректора
проводяться на Конференціях студентів факультетів шляхом таємного голосування не пізніше ніж за десять днів до дати Виборів ректора за графіком, затвердженим Організаційним комітетом.
4.2 Конференція вважається правомочною, якщо на ній присутні не менше
двох третин від загального числа делегатів, обраних Загальними зборами
студентів факультету. Кожен з делегатів має один голос і голосує особисто.
4.3 Голова Виборчої комісії факультету перед початком голосування:
- надає для огляду членам Виборчої комісії факультету, присутнім кандидатам у виборчі представники, а також спостерігачам усі наявні на виборчій
дільниці виборчі скриньки;
- передає список делегатів Конференції та необхідну кількість бюлетенів
для голосування членам Виборчої комісії для їх видачі делегатам Конференції.
Кількість бюлетенів має дорівнювати кількості зареєстрованих делегатів.
4.4 Член виборчої комісії на основі списку делегатів, які мають право брати
участь у виборах представників, здійснює видачу бюлетеня для голосування за
умови пред’явлення виборцем документа, що посвідчує його особу. Особа, яка
отримує бюлетень для голосування, ставить у списку виборців навпроти свого
прізвища підпис.
4.5 Бюлетень для голосування (додаток А) заповнює виборець, який бере
участь у голосуванні, у спеціальній кабінці особисто. У бюлетені для голосування
виборець робить позначку «+» (або іншу), що засвідчує його волевиявлення, після
чого опускає заповнений бюлетень у скриньку. Кількість голосів «ЗА», поданих
одним делегатом, не повинна перевищувати встановлену для факультету квоту.
Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця
оприлюднити його волевиявлення.
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4.6 У випадку, коли кандидати у Виборні представники із числа студентів
набрали однакову найменшу кількість голосів, що перевищує встановлену для
факультету квоту, серед них проводиться другий тур виборів у тому самому
приміщенні, одразу після підрахунку голосів.
Виборча комісія факультету повторно виготовляє ту саму кількість бюлетенів із внесенням зазначених кандидатур, після чого проводиться процедура голосування, аналогічна до попередньої.
4.7 Виборні представники обираються строком на одні Вибори ректора Університету. У разі, якщо Вибори ректора визнаються такими, що не відбулися,
Виборні представники зберігають свої представницькі функції до того часу, доки
Вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше, ніж на один рік, або до
настання обставин, що зазначені у пункті 3.2 цього Положення.
5 Підрахунок голосів
5.1 Після завершення голосування приміщення для голосування зачиняється
і в ньому мають право перебувати тільки члени Виборчої комісії факультету, член
Організаційного комітету, спостерігачі і представники ЗМІ, акредитовані Організаційним комітетом.
Підрахунок голосів починається одразу після завершення голосування і
проводиться без перерви у приміщенні виборчої дільниці.
5.2 Після перевірки цілісності підписів член виборчої комісії факультету
відкриває скриньку для голосування. Після відкриття скриньки її вміст викладають на стіл, за яким розміщуються члени Виборчої комісії факультету. Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно. На вимогу члена Виборчої комісії факультету чи спостерігача може бути проведено повторний підрахунок бюлетенів.
Під час підрахунку голосів кожен член виборчої комісії факультету має право
перевірити або перерахувати відповідні бюлетені.
5.3 Виборча комісія факультету підраховує загальну кількість виданих для
голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування, підбиває підсумки голосування і оформлює протокол (додаток Б).
Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:
- у бюлетені зроблено позначок більше від встановленої квоти;
- не зроблено жодної позначки;
- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
5.4 У спірних випадках щодо віднесення бюлетеня до складу недійсних,
питання вирішується шляхом відкритого голосування членів Виборчої комісії
факультету.
5.5 Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що складається у
двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени виборчої
комісії факультету. Відмова від підписання протоколу не допускається.
Протокол Виборчої комісії факультету затверджується Конференцією факультету шляхом відкритого прямого голосування. Один примірник протоколу передається члену Організаційного комітету, другий – на зберігання до Студентської
ради Університету.
5.6 Процес голосування і підрахунку голосів може фіксуватися за допомогою відповідних відео- або фотозасобів, при цьому таємниця голосування не
повинна порушуватися.
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5.7 Після проведення Конференцій усіх факультетів Організаційний комітет
формує загальний по Університету список виборних представників із числа
студентів і передає його Виборчій комісії Університету не пізніше, ніж за сім днів
до дати проведення виборів ректора.
5.8 Результати обрання Виборних представників підлягають оприлюдненню
(на веб-сайті Університету, веб-сайтах факультетів, на офіційних сторінках
Університету в соціальних мережах, на дошках оголошень тощо).
5.9 Уся виборча документація (бюлетені факультету, запаковані у конверт,
який підписують усі члени Виборчої комісії факультету, протоколи засідань
Виборчих комісій факультетів, списки студентів тощо), затверджена печаткою
факультету, передається члену Організаційного комітету, який присутній на
Загальних зборах факультету / Конференції факультету, для подальшого їх
зберігання в установленому порядку.
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ДОДАТОК А
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з обрання виборних представників
з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора
Хмельницького національного університету
Конференція студентів _______________________________________________
Назва факультету

Хмельницького національного університету.
____________________
Дата проведення

Прізвище, ім’я, по батькові представника

Академічна
група

Результат
голосування*
ЗА
ПРОТИ

… …
Примітка: *При голосуванні у відповідній графі «Результат голосування» необхідно
проти кожного прізвища поставити позначку «+» або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення.

Кількість голосів «ЗА» не повинна перевищувати встановлену для
факультету квоту _____ осіб.
Голова виборчої комісії факультету

_______________ _____________________
Підпис

Ініціали, прізвище

Секретар виборчої комісії факультету _______________ _____________________
Підпис

МП
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Ініціали, прізвище

ДОДАТОК Б
ПРОТОКОЛ
Засідання виборчої комісії студентів _______________________________________
Назва факультету

______________________________________________________________________________________________________________

щодо результатів таємного голосування з обрання виборних представників із
числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Хмельницького
національного університету
______ ______________ 2021 р. м. Хмельницький
№ _____
Виборча комісія обрана на спільному засіданні студентської ради та профспілкового комітету студентів ____________________________________________
Назва факультету

Хмельницького національного університету у складі:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
… … ...
Балотувалися кандидатури:
Прізвище, ім’я, по батькові

Академічна
група

… …
для включення до списку виборних представників із числа студентів факультету,
для участі у виборах ректора Хмельницького національного університету
На Конференції присутні __________ із _________ загальної кількості делегатів,
обраних загальними зборами ____________________________________________.
Назва факультету

Виготовлено бюлетенів
____________ шт.
Роздано бюлетенів
____________ шт.
Виявилося бюлетенів в урні ____________ шт
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Особи, які внесені до складу кандидатур виборних представників, участі у
голосуванні не брали.
Результати голосування щодо кандидатур виборних представників із числа
студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Хмельницького
національного університету:
Прізвище, ім’я, по-батькові

За

Проти

Недійсні
бюлетені

…
Виборними представниками від студентів _____________________________
факультету обрані такі особи:
Прізвище, ім’я, по батькові

Назва підрозділу, посада

… …
Голова виборчої комісії факультету ______________

______________________

Секретар виборчої комісії факультету ____________

______________________

Члени виборчої комісії факультету: ______________

______________________

______________
______________
______________

______________________
______________________
______________________

Підпис
Підпис
Підпис

Ініціали, прізвище
Ініціали, прізвище
Ініціали, прізвище

Підписи голови і членів виборчої комісії факультету засвідчую
Декан факультету ___________ _____________________
Підпис

Ініціали, прізвище

МП
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