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1. Загальнi полоrкення

1,1, ПоложеЕшI про обрання предстtlвникiв iз tIисла KypcarrTiB для участi у виборах
начЕIльника Вiдокремленого структурЕого пiдlоздiтry кбЬовиП коледж морського
транспорту Нацiонального унiверситету кОдеська морська академiя> (далi - Iiоледж)
розроблено вiдповiдно до Засону Украhи кПро фахову передвищу ocBiTy>, Типового
положенЕя про коЕкурсний вiдбiр Еа посаду керiвника закJIаду фаrовоi передвищоi освiти,
ЗаТВеРДЖеНОГО НаКil}ОМ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи за Jф 251 вiд-2З.а2.202| року,Положення про Вiдокремлений отруктурний пiдtоздiл <Фаховий коледж морського
транспорту Нацiонального унiверситету <одеська морська ак4демiя>, Положень про
конкурсний вiдбiр на IIосаду ЕачальЕика ВiдокремлеЕого структурного пiдроздirry кФаховий
коледЖ морськогО цансIIорту Нацiонаrrьного унiверситету <<Одеська морська академiя> та
Положення цро Курсшrтську раду.

1.2. Ще Положення визначае мехшriзм та умови обрання виборшоr представникiв iз
числа KypcarrTiB (студентiВ) длЯ ylacTi у вибораХ наw}льника Коледжу (далl - виборнi
продстtlвники).

1.З. Вибори предстЕlвникiв KypcarrTiB (студентiв) для yracTi у виборах начаJьника
КоледжУ проводяться з дотримutнням Ttlкиx принципiв: вiдкрллтостi та гласноЪтi; таемного та
вiльногО волевиявлеЕня; демократичностi та добровiльноi yracTi у виборах; забезпечення
piBHocTi цр€lв уIасникiв виборiв.

1.4. Yci курсанти (студенти) Коледжу мaють piBHi права та можуть обирати та бути
обршrими до tIисла виборних представникiв.

1.5. з припшIеIrням особою навчання в Коледжi припиняеться if право на
представницькi функцiТ щодо ylacTi у виборах.

1.6. ПредСтавникИ обираютьСя строкоМ на однi виборИ начапьЕика Коледжу. У разi,
якщо вибори начальника Коледжу визнаються такими, що но вiдбулися, вибЬрнi
продст€lвIIики зберiгають своi продставIIицькi функцii до того часу, доки вибори не визIItlють
тЕlкими, що вiдбуЛися, абО до ЕастаIlЕя обставин, що зазначенi у п. 1.б. цього Положення.

1.7. Адмiнiстраlдiя Коледжу не мае права втруIатися в процес делегування до tIисла
КаНДИДаТiВ У виборнi предстtlвники, а також до безпосереднього обраrпя виборних
представникiв.

2. ПИготовка до проведення голосування

2.1. Виборнi представники обираються в Коледжi IIIJIяхом прямих таемних виборiв на
Конференцii KypcarrTiB (сryдентiв) Коледжу.

2.2. Кiлькiсть виборних представникiв скJIадае не менше 15 вiдсоткiв осiб, якi мають
ПРtlВО брати rlacTb у виборах начальника Коледжу. Квоту виборних представникЬ
встtlновлЮе ОрганiЗацiйниЙ KoMiTeT з проведешfi виборiВ начаJIьЕика Коледжу (далi
ОргатriзацiйЕий KoMiTeT).

2.3. ОРганiзацiю та пiдготовку виборiв представникiв KypcaHTiB (стулентiв) дrrя уrастi
У ВИбОраr начаJIьЕика Коледжу здiйснюе Курсшrтська рада ВiдокремлеЕого структурЕого
ПiДРОЗДi.тry <Фаховий коледж морського трчшспорту Нацiонального унiверситету <Одеська
морська акqдемiя> (да.гri - Курсантська рада).

2.4. Висунення претендентiв до складу кандидатiв у виборнi предстtlвники
ВiДбУваеться на КонференцiТ KypcaHTiB (стулентiв) Коледжу шJIяхом сtlп{овисуЕення, а також
вiдповiдно до рiшення KypcarrTcbKoi р4ди.

2.5. Конференцiю KypcaHTiB (студентiв) Коледжу скJIикае Курсантська рада.
IНфОРмацiя про дату, час i мiсце проведенЕя Конференцii опри.тподнюеться не пiзнiше, нiж за
ТРИ КаЛеНДаРНi дri до дати ix проведенЕя через iнформацiйнi ресурси Коледжу: дошку
оголошеЕь, веб-сайт Коледжу тощо.

2.б. ВИбОРи цредставникiв академiчних Iруп дjIя ylacTi у Конференцii курсшлтiв
(студентiв) Коледжу здiйснюеться шJIяхом вiдкритого голосувtlння KypcElHTiB (сйентiв)
IРУПИ Та ОфОРмляеться вiдповiдним протоколом, який пiдписуе секретар зборiв.



3. Проведення голосування

_ з,1, Вибори цредстtвникiв проводяться у строк, визначеЕий наказом цро оргtlнiзацiю
виборiв начальника Коледжу.

з,2, На Конференцiт обкраеться головуючий, секретар, який веде протокол
Конференцii та лi.птльна комiсiя.

3,3, ЛiT ильна комiсiя для пiдршrунку голосiв обираеться в кiлькостi п'яти осiб iз числа
учасникiв Конференцii шляхом вiдкритого голосуваIIо. Гопо"u та секретар лiчильноi koMicii
обираються з числа ii чпенiв.

З,4, На КонференцiТ KypcaHTiB (студентiв) Коледжу мають буги присугнi чltени
Органiзацiйного KoMiTery. Органiзаliйний KoMiTeT сприяе проведенню КонференцiТ щодовиборiв цредставникiв шляхом наданнrI лiчильнiй koMicii:

- спискiВ KypcaHTiB (студентiв), якi маютЬ право голосувати з метою обраrтня
представникiв для ylacTi у виборах ЕачаJIьЕика Коледжу;

- скрiпленоi печаткою Коледжу скриньки для голосування.
3,5. Кожен присугнiй на Конференцii може пропоЕрати свою кандидатуру та

к€lндидатури iнших KypcaHTiB (студентiв). Кiлькiсть кандидатiв, прiзвища яких вносяться до
бюлетеня, не може бути меншою вiд квот, встановлених для вибоlних представникiв з числа
KypcaHTiB (студентiв) Коледжу.

З.6. Конференцiя IIIJIяхом вiдкритого голосування затверджують кiлькiсний та
персонапЬний склаД осiб, якi вносяться до бюлетешI для таемного голосування. Кiлькiсть
каrrдидатiв, прiзвища яких вносяться до бюлетеня Ее може буги меншою встановленоi квоти
виборниХ предстtlвIlикiв з числа KypcaHTiB (студентiв) Коледжу.

З.7. Форма бюлетеня дJIя голосувtlння наведена у,Щолатку А.
3.8. На пiдставi прийнятого рiшення Конференцii лiчильна комiсiя забезпечус

виготовлення необхiдноi кiлькостi бюлетенiв iз вIIесеIIЕям обраних каЕдидатур.
З.9. Бюлетенi пiдписуються головуючим на Конференцii i секретарем.
3.10. Члени лiчиrьпоi KoMicii в присугностi учасникiв КонфЪренцii перевiряють

вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв кiпькостi учасникiв Конференцii та цiлiснiсть .rъ"аrп" 
"аскриньцi.

3.11. Члени лiчильноi KoMicii на ocнoBi списку курсшrтiв (студентiв), якi мають право
брати rIасть у голосувtlшнi, видають бюлетенi пiд пiдпис кожному курсаЕту (студенту) при
пред'явленнi сryдентського квитка або iншого документа, що посвiдчуе особу.

З.12. БюлетеЕь дJIЯ голосуваIIня заповнюеться особою, яка бере участь в голосуваннi,
особисто.

з.I2.У бюлетенi дJUI голосУвtlннЯ особа, яка голосУе, робить позначку ((+>>) або iншу,
що засвiдчуе ij волевиявлення, пiсля чого опускае заповIIений бюлетень у скриньку.

3.13. Вибори представникiв на Конференцii вважаються т€lкими, що вiдбулися, у разi
присугноСтi на ниХ Ее менше 50 % вiд загалrьноi кiлькостi KypcaHTiB (студентiв) Конференцii,
якi мають право голосувати з метою обраrня цредставIIикiв дrя 1..racTi у виборах 

"u**"""*uКоледжу.

4. Пiдрахунок голосiв

4.1. ПiДРаХУнОк голосiв починаеться одразу пiсля закiнчення голосувzlЕнll в
присуrностi учасникiв Конференцii i проводиться без перерви.

4.2. ПiДРахУнок голосiв здiйснюеться вiдкрито i гласно rшенаI\dи лiчильноТ KoMicii в
тому Ж примiщеннi, де вiдбувалося голосувtлння. Пiсля перевiрки цiлiсностi fiечаток
скриньки дJIя голосуваIIня вiдкриваються лi.плльЕою комiсiею. При вiдкриттi скриньки ii
BMicT викJIадаеться на стiл, за яким розмiщуються чпени лiчильноi KoMicii.

4.3- Лiчильна комiсiя пiшrаховуе загальЕу кiлькiсть виданих дJIя голосування
бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, виявлених у скринькtlх дJUI голос)rван}Iя, пiдЪодить
пiдсумки голосрЕlння та оформляе протокол.



4.4. Вважшоться обраrrЕми кtlндидати у виборнi представники, якi набрали найбiльшу
кiлькiсть голосiв виборцiв, якi брали участь y.orrocy"aH"i.

4.5. У випадку, коJIи кандидати набрали однtu(ову Ki.TbKicTb голосiв, що перевищуе
ВСТtlНОВЛеНУ КВОТУ, ПО ЦИХ КtШДИДаТаХ ПРОВОДИТЬСЯ ДРУГИй ТУр виборiв в тому ctlN,Ioцy
примiщеннi, ошlазу пiсля пiшlахунку голосiв.

4.6. Лiчильпа комiсiя повторно виготовJIяе ту сап{у кiлькiсть бюлетенiв iз внесенняlrл
вiдповiдних каJцидатур, пiсля чого проводиться процедура голосувtlнIlя аналогiчно
попереднiй.

4.7. Бюлетень дJUI голосуваIIня може буги визнаний недiйсним у тlжих випадкtlх:
- якщо в бюлетенi зроблено позначок бiльше, нiж встановлено квотою;
- якщо не зроблено жодrоi позначки;
- якщо неможJIиВо з iншlтх причин встановити змiст волевиявлення.
4.8. У спiрних випадках щодо вiднесення бюлетеня до складу недiйсних питаЕнrI

вирiшуеться шJUIхом голосувtlння членiв лi.пальноi KoMicii.
4.9. РезуЛьтатИ пiдраrунку голосiв вносяться в протокол, який скJIадаеться у двох

примiрниКtlх, кожен з як}D( пiдписують голова секретар та чпеЕи лi.папьноi KoMicii. Протокол
лrчильноl-комiсit затверджуеться Конференцiею шляхом вiдкритого голосуванЕя.

4.10. Перший примiрник протокоJIу про результати голос)rвання передаеться
ОргаrriзаЦiйномУ KoMiTery для склаДilнЕя загаJIьIIогО списку осiб, якi мають цраво брати
участь у виборах начаJIьника Коледжу. Другий примiрник цротоколу передасться
Курсшлтськоi радi Коледжу.

4.11" Вся виборча докумонтацiя укл4даеться в коIIворт, який пiдписуеться BciMa
tшенап{и лiчильноi KoMicii та поредаються Оргаллiзацiйному KoMiTeTy дJIя подаJIьшого ix
зберiгаrrня у порядку, встаIIовленому рiшенrшм Оргалriзацiйного koMiTery. Вказана
документацiя зберiгаеться протягом п'яти poKiB.

4.12. Результати обрання предст€lвIIикiв iз числа KypcarrTiB (студентiв), якi мають
ПРаВо брати участь у виборах начальника Коледжу, пiдлшають ощ)иJIюдненню (веб_саriт,
ДОшки оголошень) протягом 24 годин пiсля скJIадоння протокоJry про результати
голосраЕня.
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.Щодаток А

БюлЕтЕнь
та€многО голосування длЯ обраннЯ предстаВникiв з числа KypcaHTiB (студентiв)

дJIя }часТi у вибоРах нача.пъника Вiдокремленого структурного пiдроздiлу
((Фаховий коледж морського транспорry Нацiо"*""оiо у"i""р."теry(Од.."*u

морська академiл>

м. Одеса 2022 р.

Примiтка..Щля здiйснення волевиявлення у колонцi <Результати голосуванЕя1> навпроти
кандидата особ4 яка бере rIасть у голосуваннi, ставить познатIку к+> (пrпос) або K-i> (MiHyc),
що засвiдЧуе iT волевиявлення. У разi якщо особа, яка бере ylacTb у голосуваЕнi, не
пiдтримуе жодногО кЕlндидата, ставитьсЯ позначка <+> (пrпос) у вiдповiдному рядку
бюлетеня.
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Прiзвище, iм'я, по
батъковi кЕlндидата

Курс навчанняэ |р}па Результати
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