
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ

про спостерігачів від кандидата на посаду керівника на виборах 

ректора Полтавського державного аграрного університету.



1. Загальні положення
1.1. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів від 

кандидата на посаду керівника під час проведення виборів ректора 
Полтавського державного аграрного університету (надалі -Університет) з 
метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів, що 
проводяться таємним голосуванням.

1.2. Під час виборів ректора на Головній та виборчих дільницях 
можуть бути присутні спостерігачі від кандидатів на посаду ректора 
Університету.

1.3. Кандидат на посаду ректора Університету має право мати по два 
спостерігачі на Головній і кожній окремій виборчій дільниці.

1.4. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх акредитації 
Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету і 
припиняються після складання протоколу про результати голосування на 
виборах ректора Університету.

1.5. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може 
бути будь-яка особа, крім членів Головної та дільничної виборчої комісії, 
членів Організаційного комітету, кандидатів. Одна особа може бути 
спостерігачем від одного кандидата.

1.6. Спостерігачі від кандидата на посаду ректора, акредитуються 
Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету, за 
клопотанням кандидата на посаду ректора (Додаток 1), поданого не пізніше 
ніж за п’ять днів до дня голосування. У поданні про акредитацію спостерігачів 
зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, місце фактичного проживання, 
дата народження, місце роботи, посада (заняття), номери контактних 
телефонів та вказується назва виборчої дільниці на якій спостерігач буде 
присутній.

1.7. До клопотання, підписаного кандидатом на посаду ректора подається 
заява особи про згоду бути спостерігачем від кандидата (Додаток 2) та заява 
про згоду на обробку персональних даних (Додаток 3) спостерігача.

1.8. Організаційний комітет приймає рішення про надання дозволу 
кандидату мати спостерігачів на виборчих дільницях (акредитацію) або про 
відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє кандидата на посаду 
ректора впродовж двох днів після отримання клопотання. Підставою для 
відмови у акредитації спостерігача може бути лише порушення пунктів 1.5, 
1.6 і 1.7 цього Положення.

1.9. У разі рішення про акредитацію спостерігача Організаційний 
комітет у цей же термін видає йому посвідчення за встановленою формою 
(Додаток 4).

1.10. Про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
секретарем Організаційного комітету вноситься запис про реєстрацію у 
реєстраційний лист (Додаток 5).

У разі відмови в акредитації Організаційний комітет не пізніше 
наступного дня після розгляду клопотання письмово повідомляє про це
кандидату на п осаду ректора із зазначенням причини відмови.



1.11. Посвідчення отримує особисто спостерігач при пред’явленні 
документа, що посвідчує його особу.

1.12. Для перебування на відповідній виборчій дільниці під час 
голосування та підрахунку голосів спостерігач проходе реєстрацію у 
секретаря виборчої комісії (Додаток 6) на підставі посвідчення про 
акредитацію, виданого Організаційним комітетом.

1.13. Спостерігач від кандидата на посаду ректора, має право:
- перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, 

спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому 
числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, 
під час підрахунку голосів, фізично не заважаючи членам виборчої комісії;

- бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;
- бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час 

підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день 
голосування у приміщенні, де проводиться голосування (не більше однієї 
особи від одного кандидата);

- звертатися із заявою чи скаргою до Голови виборчої комісії щодо 
усунення порушень у разі їх виявлення;

- складати акт про виявлення порушення, підписаний ним особисто та не 
менш як двома особами, що мають право брати участь у виборах ректора та 
засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, 
місця проживання та адреси проживання і подавати його до виборчої комісії;

- вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 
кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;

- отримувати копії протоколів про результати голосування.
1.14. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету, не 

має права:
втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують 

громадський порядок, законний хід виборчого процесу або неправомірно 
заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

- заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора 
Університету (у тому числі й на її прохання), бюлетень для голосування, а 
також надавати зазначеним особам поради чи вказівки з питань, які 
стосуються голосування;

- бути присутнім під час заповнення особою бюлетеня у кабіні для 
таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування;

- вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації «за» чи 
«проти» певного кандидата;

-. звертатися до особи, яка бере участь у виборах, з проханням 
оприлюднити своє волевиявлення.

1.15. Виборча комісія може достроково припинити повноваження 
спостерігача у разі порушення ним цього Положення. Про дострокове 
припинення повноважень спостерігача приймається мотивоване рішення.

1.16. У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду ректора 
Університету 1.14 цього Положення виборча комісія робить йому



попередження. У випадку повторного або грубого порушення вимог пункту 
1.14 цього Положення виборча комісія може позбавити його права бути 
присутнім на своєму засіданні або під час підрахунку бюлетенів.

1.17. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про 
позбавлення права спостерігача бути присутнім на своєму засіданні, під час 
проведення голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно 
перешкоджає проведенню вказаних дій. Таке рішення приймається не менше 
ніж половиною голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії.

1.18. Кандидат на посаду ректора Університету має право відкликати 
спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету 
з виборів ректора Університету про припинення його повноважень, і подати 
документи для реєстрації спостерігачем іншої особи у встановленому 
порядку. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету має 
право у будь-який час звернутися до Організаційного комітету з виборів 
ректора Університету із заявою про складення своїх повноважень.

На підставі такої заяви Організаційний комітет приймає рішення про 
скасування реєстрації спостерігача. Копія рішення надається кандидату на 
посаду ректора Університету.

Голова Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 
Полтавського державного 
аграрного університету

Секретар Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 
Полтавського державного 
аграрного університету Лариса КОЛССНІКОВА

Олена КОСТЕНКО














