
 



Додаток 1 

ПОРЯДОК 

обрання представників з числа студентів Вінницького торговельно-економічного 

коледжу КНТЕУ для участі у виборах ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету 

1. Загальні положення 

1.1. Порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора Київського національного торговельно-економічного університету (далі - 

Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2017 року, № 726 «Деякі питання реалізації 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», «Положення про порядок проведення 

виборів ректора Київського національного торговельно-економічного університету», 

«Положення про студентське самоврядування у ВТЕК КНТЕУ». 

1.2. Порядок регламентує організацію та хід проведення прямих таємних виборів 

представників з числа студентів для участі у виборах ректора КНТЕУ (далі - 

представники). 

1.3. Усі студенти денної форми навчання, які навчаються в ВТЕК КНТЕУ, мають 

рівні права та можуть обиратися і бути обраними до числа представників. 

1.4. Вибори представників проводяться з дотриманням таких принципів: 
 

- відкритості та гласності; 

- таємного та вільного волевиявлення; 

- демократичності та добровільної участі у виборах; 

- забезпечення рівності прав учасників виборів. 
 

1.5. Брати участь у виборах ректора мають право виборні представники з числа 

студентів, чисельність яких становить не менше 16 відсотків від загальної кількості 

осіб, які мають право брати участь у виборах. 

1.6. З припиненням особою навчання в ВТЕК КНТЕУ припиняється її право як 

представника. 

1.7. Представники обираються строком, що відповідає терміну, необхідному для 

проведення чергових виборів ректора КНТЕУ (далі - Вибори). У разі, якщо Вибори 

визнаються такими, що не відбулися, 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 п. 1.6 цього Порядку. 

1.8. Для організації процесу обрання Представників в коледжі створюються 

колегіальні органи - виборча та лічильна комісії, кількісний та персональний склад 

яких затверджуються радою студентського самоврядування коледжу (далі - РСС). 

Членами комісій можуть бути студенти денної форми навчання, які не є кандидатами в 

Представники. 

1.9. Адміністрація ВТЕК КНТЕУ не має права втручатися в процес обрання 

Представників та формування виборчої та лічильної комісії студентів коледжу. 



2. Підготовка до виборів 

2.1. На засіданні РСС встановлюється термін подачі заяв кандидатів у 

представники від коледжу та дата Конференції студентів коледжу (далі - 

Конференція). Головуючого та секретаря Конференції обирають на засіданні РСС не 

пізніше ніж на наступний робочий день після призначення дати Конференції. 

2.2. Брати участь у виборах Представників від коледжу у якості кандидата мають 

право студенти денної форми навчання. Для включення до списку делегатів 

до числа кандидатів в Представники студент подає письмову заяву на ім'я голови РСС 

коледжу (додаток 1.1). 

Строк подання заяви - 3 робочі дні з моменту оголошення РСС дати подачі заяв. 

2.3. Кількість студентів від коледжу, що мають право на участь у виборах 

ректора КНТЕУ визначається згідно з квотою представництва коледжу, яка 

визначається за формулою: 

   
 

 
   

 

де, Nі; - чисельність представників від відділення; 

п - чисельність студентів денної форми, які навчаються в коледжі; 

N – загальна чисельність студентів денної форми, які навчаються в ВТЕК; 

Р - загальна чисельність Представників. 

2.4. На Конференцію студентів коледжу кожна академічна група делегує по 2 

особи. 

2.5. Конференція вважається легітимною за умови присутності не менше 2/3 осіб 

від загальної кількості делегатів. 

2.6. На Конференції делегатів ознайомлюють з усіма заявами, що надійшли від 

кандидатів у відведений термін. При визначенні списку делегатів до числа кандидатів 

в Представники від коледжу до уваги береться рейтинговий бал студента відповідно до 

Положення про систему рейтингового оцінювання діяльності студентів ВТЕК КНТЕУ. 
 

2.7. Голосування на Конференції відбувається відкрито, шляхом підняття 

мандату делегатом. 

2.8. Рішенням Конференції затверджуються кандидатури для внесення до 

бюлетеню для голосування. 

2.9. Студенти, які набрали найбільшу кількість голосів на Конференції 

вважаються такими, яких вносять до бюлетеня для таємного голосування. 

2.10. Результати Конференції фіксуються у протоколі із підписами Головуючого 

та секретаря Конференції. 

2.11. Організацією та проведенням Виборів займається Виборча комісія. 

2.12. Затверджені списки кандидатів у Представники на Конференції 

передаються до Виборчої комісії коледжу. 

2.13. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніше ніж на наступний 

робочий день з дня затвердження складу виборчої комісії. На першому засіданні 

виборча комісія обирає голову, заступника та секретаря Виборчої комісії, визначає дату 

проведення виборів. Рішення виборчої комісії приймаються більшістю голосів від 



кількості присутніх членів на її засіданні та оформлюється протоколом, які підписують 

голова та секретар виборчої комісії. 

2.14. До складу лічильної комісії делегується по одному представнику з кожного 

курсу. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. 

3. Проведення виборів 

3.1. Вибори проводяться шляхом прямого таємного голосування, яке 

здійснюється у приміщеннях ВТЕК КНТЕУ. 

3.2 Дата та місце проведення виборів Представників від коледжу визначається 

Виборчою комісією коледжу, рекомендований час проведення з 10:00 до 16:00. 

3.3. Інформація про дату, час і місце проведення виборів кандидатів у 

Представники, РСС коледжу оприлюднює не пізніше ніж за три календарні дні до дати 

проведення виборів на дошках оголошень та на офіційному сайті навчального закладу. 

3.4. РСС складають список виборців (студентів коледжу денної форми навчання) 

за курсами, групами та алфавітом, не пізніше, ніж за три календарних дні до дати 

проведення виборів. Кожен список із прізвищами виборців має бути підписаний 

головою виборчої комісії. 

3.5. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у 

приміщенні для голосування і забезпечення таємності голосування покладаються на 

виборчу та лічильну комісію. 

3.6. Бюлетені для голосування виготовляються Виборчою комісією коледжу на 

основі затверджених списків кандидатів на Конференції студентів коледжу, у кількості, 

що відповідає чисельності студентів коледжу денної форми навчання. Бюлетені 

засвідчуються на зворотному боці підписами голови та секретаря Виборчої комісії 

коледжу. 

3.7. Бюлетень для голосування виготовляється за формою згідно додатку 1.2 до 

даного Порядку. 

3.8. В день проведення виборів члени лічильної комісії отримують списки 

студентів - виборців, бюлетені для голосування, проходять вступний інструктаж (який 

проводиться головою або заступником голови виборчої комісії). 

3.9. Скриньки для голосування перед голосуванням повинні бути скріплені 

підписами голови та секретаря Виборчої комісії коледжу. 

3.10 Порядок голосування: 

3.10.1. У відведений термін для голосування студент коледжу денної форми 

навчання повинен прибути до місця голосування та зареєструватися. 

3.10.2. На основі пред'явленого документа (студентський квиток), що посвідчує 

статус особи як студента ВТЕК КНТЕУ, член лічильної комісії здійснює видачу 

бюлетеня для голосування. 
 

3.10.3. Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого 

прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні. 

3.10.4. У бюлетені для голосування студент у відведеному місці проставляє 

позначку, що засвідчує його волевиявлення. 



3.10.5. Приміщення для голосування повинно бути обладнане кабіною для 

таємного голосування. 

3.10.6. Якщо, після завершення часу для проведення голосування в приміщенні 

виборчої дільниці, залишились Представники, які отримали бюлетень, 

але не здійснили волевиявлення, за ними зберігається право волевиявлення. 

3.10.7. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у випадках 

якщо: 

- у бюлетені зроблено більше однієї позначки; 

- не зроблено жодної позначки; 

- неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

3.11. Після завершення голосування, підрахунок голосів відбувається негайно 

у спеціально відведеному приміщенні. При підрахунку мають право знаходитись 

члени Виборчої комісії та спостерігачі, які особисто виявили бажання бути присутніми 

при підрахунку голосів. 

3.12. Спостерігач - це особа, яка має право спостереження за ходом голосування, 

підрахунком голосів, іншою діяльністю учасників виборів в період голосування та при 

встановленні їх результатів як за власним бажанням, так і бути делегованим певним 

студентським об'єднанням. 

3.13. Кандидати, які балотувалися на Виборах, також мають право бути 

присутніми при підрахунку голосів. 

3.14. Після завершення голосування визначається кількість осіб, які взяли участь 

у голосуванні (по спискам виборців) та кількість невикористаних бюлетенів. 

3.15. Після перевірки цілісності печаток, скриньки для голосування 

відкриваються лічильною комісією почергово. При відкритті виборчої скриньки її 

вміст викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії та 

сортується згідно відповідних номінацій: «за»; «проти»; «недійсні». 

3.16 Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для голосування 

бюлетенів та кількість бюлетенів, виявлених у скриньках для голосування. 

3.17.Лічильна комісія зобов'язана під час підрахунку голосів перевірити, чи 

дорівнює кількість осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості розданих бюлетенів, 

а також кількості бюлетенів, визнаних недійсними. 

3.18. Після розкладання бюлетенів, визначений Лічильною комісією члени комісії 

підраховують кількість бюлетенів, що визначають результати волевиявлення виборців, 

а також кількість недійсних бюлетенів. 

3.19. На вимогу члена Виборчої комісії чи спостерігача може бути проведено 

повторний підрахунок бюлетенів. Під час підрахунку голосів кожен член Лічильної 

комісії має право перевірити або перерахувати відповідні бюлетені. 

3.20. Лічильна комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол про 

результати голосування у двох примірниках, за формою наведеною у додатку 1.З 

доданого Порядку. 

3.21. Кожен примірник підписується всіма членами Лічильної комісії, головою та 

секретарем Виборчої комісії. 

3.22. За запитом, копії протоколу можуть надаватися кожному члену виборчої 



чи лічильної комісії та спостерігачам за умови підпису голови та секретаря Виборчої 

комісії. 

3.23. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у 

протоколі, член Виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, 

яка обов'язково додається до протоколу. Відмова від підписання протоколу не 

допускається. 

3.24. Перший примірник протоколу по виборам представників від студентів на 

вибори ректора передається організаційному комітету з проведення виборів ректора 

КНТЕУ не пізніше ніж на наступний робочий день після проведення виборів, другий - 

зберігається у РСС коледжу. 

3.25. У випадку, якщо за результатами таємного голосування більше 50% голосів 

мають результат «проти», в коледжі проводиться повторне голосування в інший день, 

визначений РСС коледжу. 

4. Прикінцеві положення 

4.1. Даний Порядок регламентує проведення виборів представників з числа 

студентів для участі у виборах ректора КНТЕУ органам студентського самоврядування 

ВТЕК КНТЕУ. 

4.2. Цей порядок, а також зміни та доповнення до нього вступають у силу після 

затвердження Конференцією студентів ВТЕК КНТЕУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1.1  

Голові Ради студентського самоврядування 

      коледжу ___________________________ 

   повністю 

      студента(ки) _______________________  
спеціальність, курс, група 

       _______________________________________ 
П.І.П. повністю 

Заява 

Прошу включити мою кандидатуру до виборчого бюлетеня з обрання 

представників з числа студентів для участі у виборах ректора Київського 

національного торговельно-економічного університету 

Дата Підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1.2 

 

ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Вибори представників для участі у виборах ректора КНТЕУ  

з числа студентів ВТЕК КНТЕУ 

 
№ 

з/п 
Прізвище, ім'я, по-батькові Курс  Група  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

ЗА□        ПРОТИ□ 
 

Зробіть лише ОДНУ позначку "плюс" (+) або ІНШУ, що засвідчує Ваше волевиявлення у квадраті 

навпроти обраного варіанта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1.3 

Вінницький торговельно-економічний коледж 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

ПРОТОКОЛ 

про підсумки таємного голосування з обрання представників з числа студентів 

ВТЕК КНТЕУ для участі у виборах ректора КНТЕУ 

від_________________ 

 (число   місць   рік) 

Балотувалися: 

1. П. І. П., курс, група. 

2. П. І. П., курс, група. 

3. П. І. П., курс, група. 

4. П. І. П., курс, група. 

5. П. І. П., курс, група. 

Видано бюлетенів - __ ( ___________________________ ) 

повністю прописом 

Виявилось в урні - __ ( ____________________________ ) 

повністю прописом 

 

Результати таємного голосування 

ЗА - _______________ ( ___________________________ ) 

повністю прописом 

ПРОТИ - __________ ( ____________________________ ) 

повністю прописом 

Недійсних бюлетенів - ( ___________________________ ) 

повністю прописом 

Члени комісії:  

___________________                                 ______________________________________________ 

підпис          П.І.П. 

___________________                                 ______________________________________________ 

підпис          П.І.П. 

___________________                                  ______________________________________________ 

підпис          П.І.П. 
 

Підписи членів виборчої комісії завіряю: 

 

Голова виборчої комісії:  

___________________                             ___________________________________________ 

підпис                                     П.І.П. 

Секретар виборчої комісії:  

___________________                        ______________________________________________ 

підпис          П.І.П 


