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ПОРЯДОК 

акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах директора 

Одеського коледжу транспортних технологій 

 

 

1 Загальні положення 

1.1  Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів на виборах 

директора Одеського коледжу транспортних технологій (далі - Порядок) розроблено 

відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про громадські об’єднання», 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту»», Статуту Одеського коледжу транспортних 

технологій (далі - Коледж), з метою дотримання принципів відкритості, гласності, 

таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, 

демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів. 

1.2 Цей Порядок визначає організаційні та функціональні засади 

спостереження за проведенням виборів директора Коледжу, а також права та 

обов’язки спостерігачів від кандидатів на посаду директора Коледжу та 

громадських спостерігачів при здійсненні спостереження. 

 

2 Організація спостереження за проведенням виборів директора 

2.1  Кандидат па посаду директора Коледжу має право визначати не більше 

двох спостерігачів. 

2.2  Спостерігачем від кандидата на посаду директора Коледжу може бути 

особа, яка не є членом виборчої комісії з проведення виборів директора Коледжу 

(далі - Виборча комісія) чи організаційного комітету з проведення виборів 

директора Коледжу (далі - Організаційний комітет) й визначена кандидатом для 

здійснення спостереження за проведенням виборів директора Коледжу. 

2.3  Громадське спостереження за проведенням виборів директора Коледжу 

здійснюється засобами масової інформації, а також громадськими об’єднаннями (за 

організаційно-правовою формою утвореними, відповідно до Закону України «Про 

громадські об’єднання», як громадські організації або громадські спілки та 

зареєстрованими згідно з Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»), напрями діяльності 
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яких включають питання освітньої та/або наукової діяльності (далі – суб’єкти 

громадського спостереження) та безпосередньо забезпечується через діяльність 

громадських спостерігачів, делегованих суб’єктами громадського спостереження. 

2.4  Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які не є членами 

Виборчої комісії чи Організаційного комітету й делеговані суб’єктами громадського 

спостереження, зазначеними у пункті 2.3 цього Порядку, для здійснення 

громадського спостереження за проведенням виборів директора Коледжу. 

2.5 Спостереження за проведенням виборів директора Коледжу здійснюється 

на етапах підготовки та проведення виборів директора. 

 На етапі підготовки виборів під час виготовлення бюлетенів для голосування 

та на етапі виборів під час голосування та підрахунку голосів мають право бути 

присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також одночасно 

не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих Організаційним 

комітетом. 

Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно можуть бути присутніми 

під час виготовлення бюлетенів для голосування та під час голосування та 

підрахунку голосів покладається на голову (заступника) Виборчої комісії. 

 

3  Права та обов’язки спостерігача від кандидата на посаду 

    директора, громадського спостерігача 
 

3.1  Спостерігач від кандидата на посаду директора Коледжу, громадський 

спостерігач має право: 

- бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування; перед 

початком голосування після надання головою Виборчої комісії відповідного 

дозволу оглядати усі наявні скриньки для голосування; 

-  перебувати у приміщенні для голосування під час голосування та підрахунку 

голосів, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах 

директора, спостерігати за діями членів Виборчої комісії, не заважаючи виборцям 

та членам Виборчої комісії виконувати свої функції; 

- здійснювати фото-, аудіо-, відеофіксацію, не порушуючи при цьому 

таємницю голосування; 

-  бути присутнім на засіданнях Виборчої комісії у приміщенні, де проводиться 

голосування під час підрахунку голосів; 

- звертатися із заявою чи скаргою до Виборчої комісії щодо вчинених 

порушень у разі їх виявлення; 

-  складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менше 

ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах директора та 

засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, 

посади, місця проживання та подавати цей акт до Виборчої комісії; 

-  вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за кожного 

з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними; отримувати копію 

протоколу про результати голосування; звертатися до Організаційного комітету із 
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заявою про дострокове припинення своїх повноважень. 

3.2  Спостерігач від кандидата на посаду директора Коледжу, 

громадський спостерігач не має права: 

- втручатися в роботу Організаційного комітету та Виборчої комісії, чинити дії, 

що порушують законний хід виборчого процесу або заважають виборцям, членам 

Організаційного комітету та Виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 

- заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має право брати 

участь у виборах директора, у тому числі і па її прохання; 

- бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного 

голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 

3.3  Спостерігач від кандидата на посаду директора Коледжу, 

громадський спостерігач зобов’язаний: 

- ознайомитися із вимогами щодо проведення виборів директора Коледжу до 

моменту прибуття для спостереження; 

- після прибуття для спостереження перед початком спостереження подати 

Виборчій комісії посвідчення спостерігача, видане Організаційним комітетом, та 

документ, що посвідчує особу для проходження реєстрації і отримання допуску та 

дозволу на здійснення спостереження; 

- виконувати рішення Організаційного комітету та Виборчої комісії. 

 

4 Акредитація спостерігачів 

4.1 Статус спостерігача надається особам після їх акредитації. У своїй 

діяльності спостерігачі керуються законодавством України та цим Порядком. 

4.2  Акредитація спостерігачів здійснюється Організаційним комітетом. 

4.3  Повноваження у спостерігачів виникають з дня акредитації спостерігачів 

Організаційним комітетом і припиняються з моменту завершення складання 

підсумкового протоколу про результати голосування на виборах директора або у 

разі дострокового припинення повноважень  відповідно до цього Порядку. 

4.4 Дострокове припинення повноважень спостерігачів здійснюється за 

рішенням Організаційного комітету. 

Організаційний комітет приймає рішення про дострокове припинення 

повноважень спостерігача у разі: 

-  відкликання відповідного спостерігача суб’єктом громадського 

спостереження або кандидатом на посаду директора; 

-  порушення спостерігачем законодавства України або цього Порядку; 

-  звернення спостерігача із відповідною письмовою заявою. 

Копію протоколу або витяг з протоколу Організаційного комітету про 

дострокове припинення повноважень спостерігача може бути надано відповідному 

кандидату на посаду директора або суб’єкту громадського спостереження. 

4.5  Не пізніше як за десять днів до дня голосування суб’єкт громадського 

спостереження, зазначений у пункті 2.3 цього Порядку, надає до Організаційного 

комітету заяву про проведення акредитації громадських спостерігачів для 
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здійснення громадського спостереження за проведенням виборів директора 

Коледжу (додаток 1). У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата 

народження, місце проживання, місце роботи, посада, контактний телефон кожної 

особи. 

До заяви додаються: 

- документ, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта громадського 

спостереження (у тому числі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань); 

- нотаріально засвідчена копія статуту громадського об’єднання та/або код 

доступу до примірника статуту в електронному вигляді на сайті Міністерства 

юстиції України. У разі коли рішенням про утворення громадського об’єднання 

наявність статуту не передбачено до заяви додається нотаріально засвідчена копія 

протоколу установчих зборів засновників громадського об’єднання; 

- письмові заяви осіб, вказаних у заяві, про згоду бути спостерігачами та 

зобов’язання дотримуватися визначених цим Порядком прав та обов’язків 

громадського спостерігача (додаток 2); 

- копії документів, що посвідчують особу; 

- письмові згоди осіб, вказаних у заяві, на обробку персональних даних 

(додаток 3). 

Суб’єкт громадського спостереження має право відкликати свого спостерігача, 

звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету про дострокове 

припинення повноважень спостерігача. 

4.6  Не пізніше як за десять днів до дня голосування кандидат па посаду 

директора Коледжу подає до Організаційного комітету заяву про проведення 

акредитації спостерігачів для здійснення спостереження за проведенням виборів 

директора Коледжу (додаток 4). У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, 

дата народження, місце проживання, місце роботи, посада, контактний телефон 

кожної особи. До заяви додаються: 

- письмові заяви осіб, вказаних у заяві, про згоду бути спостерігачами та 

зобов’язання дотримуватися визначених цим Порядком прав та обов’язків 

спостерігача від кандидата на посаду директора (додаток 5); 

-  копії документів, що посвідчують особу; 

- письмові згоди осіб, вказаних у заяві, на обробку персональних даних 

(додаток 3). 

Кандидат на посаду директора Коледжу має право відкликати свого 

спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до Організаційного комітету про 

дострокове припинення повноважень спостерігача. 

4.7  Організаційний комітет в строк не більше чотирьох днів з дня отримання 

заяви, оформленої згідно з вимогами пунктів 4.5, 4.6 цього Порядку, приймає 

рішення про акредитацію спостерігачів або про вмотивовану відмову в акредитації. 

У випадку відмови в акредитації не пізніше наступного дня після прийняття 

рішення про відмову. Організаційний комітет письмово повідомляє про це 

кандидата на посаду директора Коледжу або суб’єкт громадського спостереження із 
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зазначенням причини відмови. 

4.8  Організаційний комітет може відмовити в акредитації спостерігачів у разі 

порушення вимог пунктів 2.3, 2.4, 4.5, 4.6 цього Порядку або законодавства 

України. 

4.9 Спостерігачі, акредитовані Організаційним комітетом, отримують 

посвідчення, що підтверджують їхні повноваження (додатки 6, 7). 

Факт отримання посвідчення підтверджується підписом в журналі обліку 

посвідчень акредитованих спостерігачів (додаток 8). 

4.10 Організаційний комітет може оприлюднювати переліки суб’єктів 

громадського спостереження, кандидатів на посаду директора, які подавали заяви 

на акредитацію спостерігачів, інформацію про кількість акредитованих 

спостерігачів від кожного суб’єкта громадського спостереження та кандидата на 

посаду директора. 

4.11   У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду директора чи 

громадським спостерігачем законодавства України або цього Порядку Виборча 

комісія може зробити йому застереження. 

У випадку повторного та/або грубого порушення вимог законодавства України 

або цього Порядку Виборча комісія на своєму засіданні може прийняти рішення про 

позбавлення спостерігача права бути присутнім на її засіданні, під час виготовлення 

бюлетенів, голосування, підрахунку голосів до прийняття відповідного рішення 

Організаційним комітетом. Один примірник протоколу або витяг з протоколу про 

прийняте Виборчою комісією рішення надається Організаційному комітету для 

вирішення питання про дострокове припинення повноважень спостерігача. 

 

5   Порядок реєстрації та допуску спостерігачів 

 

5.1 Реєстрація та допуск спостерігачів під час виготовлення бюлетенів для 

голосування та під час голосування та підрахунку голосів здійснюється Виборчою 

комісією за наявності посвідчення, виданого Організаційним комітетом, та 

документа, що посвідчує особу. 

 

6  Внесення змін до Порядку 

 

6.1  Цей Порядок, зміни та доповнення до нього затверджуються рішенням 

Організаційного комітету та набувають чинності з дня їх затвердження. 

 

 

 

Голова Організаційного комітету                                        Т.М. Бердичевська 

 

 

Секретар Організаційного комітету                                    Л.П.Чечко 


