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1. Загальні положення
1.1.

Це

Положення

розроблено

відповідно

до

Закону України

«Про

вищуосвіту», Статуту Львівського національного університету імені Івана
Франка (далі - Університет), Методичних рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р.
№726 (зі змінами) тарегламентує порядок обрання представників із числа
студентів, які навчаються в Університеті та мають право брати участь у
виборах ректора Університету (далі - Представники), з метою забезпечення
відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі
у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів
ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.
1.2. Представники обираються шляхом прямих таємних виборів студентами
факультету/коледжу.
1.3. Організацію та підготовку обрання виборних Представників із числа
студентів для участі у виборах ректора Університету здійснює Студентський
уряд

Університету

та

Первинна

профспілкова

організація

студентів

Університету.
1.4. Кількість Представників, які мають право брати участь у виборах ректора,
складає не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах
згідно з ч. З ст. 42 Закону України «Про вищу освіту».
1.5. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають рівні права та можуть
обирати та бути обраними до числа Представників.
1.6. Представники обираються на один процедурний період виборів ректора
Університету. У разі, якщо вибори визнаються такими, що не відбулися,
Представники зберігають свої представницькі повноваження до того часу, доки
вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на один рік.

1.7. Для забезпечення процесу обрання Представників формується виборча
комісія студентів Університету (далі - Комісія). Комісія обирається шляхом
відкритого голосуванням з числа студентів Університету на спільному засіданні
Студентського уряду Університету та Первинної профспілкової організації
студентів Університету.
1.8. Члени Комісії на першому засіданні обирають зі свого складу голову,
заступника голови та секретаря.
1.9. Засідання Комісії проводяться за ініціативою голови Комісії або більшості
членів Комісії.
1.10 Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів
Комісії відкритим голосуванням. Рішення Комісії є правомочним, якщо на її
засіданні присутні 2/3 складу Комісії.
1.11. Рішення Комісії оформлюється протоколами, які підписують голова
Комісії та секретар.
1.12. Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснює Студентський уряд
Університету та Первинна профспілкова організація студентів Університету.
1.13. Комісія:
1.13.1. Встановлює загальну кількість (квоту) виборних Представників від
кожного

факультету/коледжу,

пропорційно

до

кількості

студентів,

які

навчаються на факультеті/коледжі, але не менше одного Представника від
факультету/коледжу. У випадку необхідності заокруглення, дробова частини
більша або рівна 0,5 заокруглюється до більшої, у інших випадках, до меншої.
1.13.2. Складає графік проведення виборів Представників на факультетах
/коледжах.
1.13.3. Забезпечує виборчі комісії студентів факультету/коледжу скриньками
для таємного голосування. Скриньки мають бути прозорі, опечатані та
скріплені підписом голови Комісії та секретаря.

1.13.4.

Підсумовує

результати

проведення

прямих

таємних

виборів

Представників на факультетах/коледжах, складає протокол та узагальнений
список обраних Представників для участі у виборах ректора у вигляді додатку
до

протоколу,

зберігає

протоколи

виборчих

комісій

студентів

факультетів/коледжів щодо результатів таємного голосування з обрання
Представників для участі у виборах ректора Львівського національного
університету імені Івана Франка (додаток 1).
1.14. Адміністрація Університету та факультетів/коледжів сприяє організації та
проведенню виборчого процесу Представників.
1.15. Адміністрація Університету та факультетів/коледжів не має права
втручатися в процес обрання Представників.
2. Підготовка до проведення виборів
2.1. Підготовку та проведення виборів Представників від факультету/коледжу
здійснює виборча комісія студентів факультету/коледжу.
2.2. Виборча комісія студентів

факультету/коледжу обирається шляхом

відкритого голосуванням з числа студентів факультету/коледжу на спільному
засіданні Студентської ради факультету/коледжу та профбюро студентів
факультету/коледжу.

Кількісний

склад

виборчої

комісії

студентів

факультету/коледжу становить 3-7осіб за рішенням Комісії.
2.3. Члени виборчої комісії студентів факультету/коледжу на першому засіданні
обирають зі свого складу голову та секретаря. Рішення виборчої комісії
студентів факультету приймаються простою більшістю голосів присутніх
членів комісії відкритим голосуванням. Рішення виборчої комісії студентів
факультету/коледжу є правомочним, якщо на її засіданні присутні 2/3 її складу.
2.4. Виборча комісія студентів факультету/коледжу:
2.4.1. За поданням Студентської ради факультету/коледжу, профбюро студентів
факультету/коледжуабо шляхом самовисунення, формує та затверджує список

кандидатів для внесення у бюлетень для голосування. Рішення про включення
до бюлетеня кандидатур для обрання Представників приймають на засіданні
шляхом

відкритого

голосування

простою

більшістю

голосів.

Кількість

претендентів на обрання, внесених до бюлетеня, не може бути меншою, ніж
кількість Представників від факультету/коледжу, визначених квотою.
2.4.2. Оприлюднює інформацію про дату, час і місце проведення виборів, час і
місце реєстрації кандидатур для обрання Представників не пізніше ніж за сім
календарних днів до дати їх проведення на інформаційних ресурсах
Студентського уряду Університету, студентської ради факультету/коледжу,
Первинної профспілкової організації студентів Університету,

профбюро

студентів факультету/коледжу (дошки оголошень, веб-сайти тощо). Реєстрація
кандидатур для обрання Представників проводиться протягом 4-х робочих днів
в час і місці визначеному виборчою комісією факультету/коледжу та
завершується за 1 робочий день до дня проведення виборів.
2.4.3. Виготовляє бюлетені для таємного голосування. Кількість бюлетенів не
може перевищувати кількість студентів, які навчаються на факультеті/коледжі.
Бюлетені посвідчуються підписом голови та секретаря виборчої комісії
студентів

факультету/коледжу,

та

печаткою

Студентської

ради

факультету/коледжу у разі її наявності.
2.4.4. Отримує список студентів для голосування затверджений деканом
факультету/директором коледжу, погоджений головою Студентської ради та
головою профбюро студентів факультету/коледжу не пізніше, ніж за 5 робочих
днів до дня проведення голосування.
2.5. Зареєстрований кандидат для обрання Представником може зняти свою
кандидатуру з виборів подавши письмову заяву про це виборчій комісії
факультету/коледжу до початку голосування. У випадку зняття кандидатури
перед другим туром виборів, якщо кількість кандидатів, які залишилися рівна
кількості Представників, які повинні бути обрані у другому турі, то

голосування

не

проводиться,

а

обраними

вважаються

кандидати,

які

залишилися.
3. Проведення виборів та встановлення результатів
3.1. Член виборчої комісії студентів факультету/коледжу на основі списку
студентів для голосування, здійснює видачу бюлетеня для голосування за умов
пред’явлення виборцем студентського квитка або іншого документа, що
посвідчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить
навпроти свого прізвища підпис у списку студентів факультету/коледжу.
3.2. Бюлетень для голосування заповнюється особою, що бере участь у
голосуванні. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити
бюлетень для голосування, має право скористатися допомогою іншої особи.
3.3. У бюлетені для голосування студент проставляє позначку (“+”) або іншу,
що

засвідчує

Представники.

волевиявлення
Кількість

навпроти

прізвища

кандидата

у

позначок не повинна перевищувати

виборні
кількості

Представників, визначених квотою.
3.4. Голова виборчої комісії студентів факультету/коледжу перед початком
підрахунку голосів надає для огляду членам комісії скриньки для голосування
та

список

студентів,

які

отримали

бюлетені.

Скриньки

мають

бути

неушкоджені, а кількість бюлетенів не може перевищувати кількість студентів,
які отримали бюлетені. Якщо кількість виявлених у скриньці для голосування
бюлетенів є більшою, ніж кількість студентів, які отримали бюлетені, вибори
визнаються такими, що не відбулися та проводяться повторно протягом 3 днів.
3.5.

Підрахунок

голосів

членами

виборчої

комісії

студентів

факультету/коледжу розпочинається одразу після завершення голосування, без
перерви, закінчується після складення та підписання протоколу про результати
голосування. Під час підрахунку голосів в приміщенні мають право перебувати
тільки члени виборчої комісії студентів факультету/коледжу, члени Комісії.

3.6. Виборча комісія студентів факультету/коледжу підраховує загальну
кількість виданих для голосування бюлетенів, кількість бюлетенів, виявлених у
скриньках для голосування, та кількість недійсних бюлетенів.
3.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним:
- якщо у бюлетені зроблено позначки, кількість яких перевищує встановлену
квоту Представників.
- якщо у бюлетені не зроблено жодної позначки;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
У

спірних

питаннях,

щодо

визначення

бюлетеня

недійсним,

рішення

приймаються шляхом відкритого голосування членів виборчої комісії студентів
факультету/коледжу.
3.8. Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що складається у
двох примірниках, кожен з яких підписує голова, секретар та члени виборчої
комісії студентів

факультету/коледжу.

У разі

незгоди

з результатами

підрахунку голосів, зафіксованим у протоколі виборчої комісії студентів
факультету/коледжу, член комісії студентів факультету/коледжу має право
письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу. Відмова
від підписання протоколу не допускається.
3.9. Обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів
студентів факультету/коледжу, які взяли участь у виборах Представників.
3.10. Кількість Представників не повинна перевищувати встановлену для
факультету/коледжу квоту.
3.11. У випадку, якщо претенденти на обрання Представників набрали
однакову

найменшу

кількість

голосів,

які

дозволяють

їм

стати

Представниками, і їх обрання призведе до перевищення встановленої квоти для
факультету/коледжу, тоді протягом 7 днів серед них проводиться другий тур
виборів. Виборча комісія студентів факультету/коледжу повторно виготовляє

бюлетені з внесенням кандидатур, які набрали однакову найменшу кількість
голосів, які дозволяють їм стати Представниками, і їх обрання призведе до
перевищення

встановленої

квоти

для

факультету/коледжу,

після

чого

проводиться процедура голосування, аналогічна попередній.
3.12. Вибори Представників вважаються такими, що відбулися, якщо за їх
результатами буде обрано кількість Представників, визначених квотою для
факультету/коледжу.
3.13.

Уся

виборча

документація

(бюлетені

та

списки

студентів

факультету/коледжу, запаковані у конверт чи пакунок, що опечатаний та
підписаний всіма членами виборчої комісії; протокол засідання виборчої комісії
студентів факультету/коледжу щодо результатів таємного голосування з
обрання Представників із числа студентів для участі у виборах ректора
Львівського національного університету імені Івана Франка) передається
Комісії не пізніше наступного робочого дня після виборів. Передача документів
оформлюється актом прийому-передачі. Список обраних Представників на
факультеті/коледжі оприлюднюється на інформаційних ресурсах Студентської
ради та профбюро студентів факультету/коледжу (дошки оголошень, веб-сайти
тощо) не пізніше наступного робочого дня після виборів.
3.14. За результатами виборів Представників на усіх факультетах/коледжах
Комісія проводить підсумкове засідання, за результатами якого складається
протокол у двох примірниках, один з яких передається організаційному
комітету з проведення виборів ректора не пізніше наступного робочого дня.
3.15. Узагальнений список обраних Представників для участі у виборах
ректора формується у алфавітному порядку по факультету/коледжу та є
додатком до протоколу підсумкового засідання Комісії. Кожен аркуш
узагальненого списку обраних Представників засвідчується підписом голови
Комісії.

Додаток 1
ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії студентів
(найменування факультету/ коледжу)

щодо результатів таємного голосування з обрання Представників із числа
студентів для участі у виборах ректора Львівського національного університету
імені Івана Франка
«___» _________ 201__ року

м. Львів

Комісія у складі:
встановила:
Балотувалися кандидатури:

Взяли участь у голосуванні _________ із ________ загальної кількості
студентів.
Виготовлено бюлетенів:______Роздано бюлетенів:________
Виявилося бюлетенів в скриньці:_________
Результати голосування щодо кандидатур Представників із числа студентів для
участі у виборах ректора Університету.
№ п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
Недійсних бюлетенів
Голова виборчої комісії студентів факультету/коледжу______/
Секретар виборчої комісії студентів факультету/коледжу______/
Члени виборчої комісії студентів факультету/коледжу:
______________________________________________________ / __________________
______________________________________________________ / __________________

/

За

