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1. Загальні положення

1.1 Положення про порядок обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 
директора Харківського державного політехнічного коледжу (далі -  
Положення) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
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 Харківського 
державного політехнічного коледжу.

1.2 Це Положення визначає порядок та умови обрання представників з 
числа штатних працівників Харківського державного політехнічного коледжу 
(далі -  Коледж), які не є педагогічними працівниками, для участі у виборах 
директора коледжу (далі - Представники).

2. Підготовка до обрання представників для участі у виборах
директора

2.1 Виборним Представником може бути будь-який штатний працівник 
коледжу, який не є педагогічним працівником. Критерієм віднесення штатного 
працівника коледжу до певної категорії є посада, за основним місцем роботи, 
яку займає такий працівник в коледжі (студенти очної (денної) форми 
навчання, які є одноодночасно штатними працівниками відносяться до 
категорії студентів).

2.2 Штатний працівник коледжу, який на момент проведення виборів 
перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах Представників та бути 
обраним для участі у виборах директора. Якщо на посаді, яку займає такий 
штатний працівник, у період його відпустки (у випадках, передбачених 
законом) перебуває інша особа, вона також має право брати участь у виборах
Представників та бути обраною для участі у виборах директора.

*
2.3 Квоти Представників визначає організаційний комітет з проведення 

виборів директора коледжу (далі -  Організаційний комітет).

2.4 Підготовку та організацію обрання Представників здійснюють 
Організаційний комітет, відділ кадрів, керівники структурних підрозділів та 
профспілковий комітет.

2.5 Обрання Представників здійснюється зборами штатних працівників 
коледжу, які не є педагогічними працівниками (далі -  Збори). За рішенням 
Організаційного комітету до складу Зборів можуть входити відповідні



працівники одного структурного підрозділу, декількох структурних 
підрозділів, працівники, які не входять до складу жодного структурного 
підрозділу.

2.6 Кандидати для участі у виборах Директора висуваються Зборами або 
шляхом самовисування.

2.7 Збори проводяться за графіком, затвердженим Організаційним 
комітетом відповідно до наказу директора коледжу про проведення виборів
директора.

2.8 У процесі підготовки до проведення Зборів:

а) керівники структурних підрозділів та профспілковий комітет:
*ч

• повідомляють працівників про місце і час проведення Зборів не пізніше 
24 годин до їх проведення;

•забезпечують своєчасне прибуття працівників на місце Зборів;
•здійснюють інші заходи,необхідні для організації та проведення обрання 

Представників;

б) Організаційний комітет:

• приймає рішення щодо складу Зборів, визначає квоти виборних 
Представників;

• складає, затверджує і оприлюднює з використанням інформаційних 
ресурсів коледжу графік проведення Зборів;

•затверджує форми бюлетенів для таємного голосування при обранні 
Представників на Зборах, форми протоколів лічильної комісії, форми 
протоколів про результати таємного голосування (примірні форми наведені 
відповідно у додатках 1-3);

•забезпечує придатне для проведення Зборів і таємного голосування 
приміщення;

•забезпечує Збори скринькою для голосування, оргтехнікою для 
виготовлення бюлетенів;

• повідомляє працівників, які не входять до жодного структурного 
підрозділу про місце і час проведення Зборів (не пізніше 24 годин до їх 
проведення);

•отримує від відділу кадрів списки осіб, які мають право брати участь в 
обранні Представників;

• створює умови для роботи лічильної комісії;



•здійснює інші заходи,необхідні для організації і проведення обрання 
Представників;

в) відділ кадрів коледжу:

• формує списки осіб, які мають право брати участь в обранні 
Представників, станом на дату не раніше ніж за 3 дні до початку проведення 
Зборів (згідно з графіком проведення Зборів затвердженим Організаційним 
комітетом);

•засвідчує печаткою відділу кадрів списки осіб (відповідно до рішення 
Організаційного комітету щодо складу Зборів), які мають право брати участь 
в обранні Представників, несе відповідальність за їх достовірність;

• передає списки осіб, які мають право брати участь в обранні 
Представників Організаційному комітету не раніше ніж за 3 дні, але не пізніше 
ніж за 24 години до початку проведення Зборів (згідно з графіком проведення 
Зборів затвердженим Організаційним комітетом);

•здійснює інші заходи, необхідні для організації та проведення обрання 
Представників, що входять до його компетенції.

г) канцелярія коледжу:

•скріплює печаткою коледжу підписи голови та секретаря лічильної 
комісії Зборів при виготовлені бюлетенів та опечатуванні скриньок для 
голосування;

•здійснює інші заходи, необхідні для організації та проведення обрання 
Представників, що входять до його компетенції.

3. Проведення зборів і голосування

3.1 Обрання Представників проводяться на Зборах шляхом прямих 
таємних виборів. Збори проводяться в строки, визначені графіком, .що 
затверджується Організаційним комітетом. При цьому враховується, що 
кінцевий строк обрання Представників визначається наказом про організацію 
виборів директора-коледжу.

3.2 Збори вважаються правомочними, якщо у них взяли участь більше 
50% (відсотків) загальної чисельності Зборів.

3.3 На Зборах має бути присутній член Організаційного комітету з правом 
дорадчого голосу.

3.4 На Зборах мають право бути присутніми з правом дорадчого голосу:



• керівники структурних підрозділів, які відносяться до категорії 
педагогічних працівників;

•голова профспілкового комітету, голови профспілкових органів;
• працівники відділу кадрів.

3.5 Перед початком Зборів проводиться реєстрація їх учасників 
відповідно до списку осіб, які мають право брати участь в обранні 
Представників.

3.6 Відкриває Збори голова профспілкового органу структурного 
підрозділу, а у випадку об’єднання підрозділів -  голова профспілкового 
органу найбільш чисельного з них підрозділу. У випадку відсутності голів 
профспілкових органів Збори може відкрити будь-який учасник Зборів.

Особа, яка відкриває Збори оголошує про кількість присутніх на Зборах 
та виносить на голосування питання оголошення Зборів відкритими, після 
чого пропонує обрати головуючого і секретаря Зборів. Після їх обрання Збори 
веде головуючий.

3.7 Збори обирають лічильну комісію. Лічильна комісія обирається із 
числа учасників Зборів, які мають право голосу, в кількості 3 або 5 осіб 
шляхом відкритого голосування більшістю голосів присутніх на Зборах 
учасників. Голова та секретар лічильної комісії обираються лічильною 
комісією з числа її членів.

3.8 Член Організаційного комітету:

- ознайомлює учасників Зборів з загальним порядком проведення виборів 
директора, процедурою обрання Представників;

- оголошує квоту виборних Представників;
-V

- ознайомлює з формою бюлетеню та порядком його заповнення;

- за необхідності доводить до відома іншу інформацію.
*

3.9 Після виступу члена Організаційного комітету розпочинається 
висунення кандидатур з числа учасників Зборів. Кандидатури для включення 
у бюлетені з обрання Представників може пропонувати будь-хто з учасників 
Зборів. Особа, кандидатура якої висунута на Зборах, може скористатися 
правом самовідводу.

3.10 Головуючий проводить обговорення кандидатур після чого вносить 
пропозицію щодо внесення зазначених кандидатур до бюлетеню для таємного 
голосування. Зазначене рішення приймається шляхом відкритого голосування



більшістю голосів присутніх на Зборах учасників по кожній кандидатурі 
окремо або списку кандидатур в цілому. Кількість кандидатів, внесених до 
бюлетенів не може бути меншою кількості Представників (квоти), визначеної 
Організаційним комітетом.

3.11 Голова лічильної комісії оголошує протокол її першого засідання про 
обрання голови та секретаря лічильної комісії. Лічильна комісія вносить до 
бюлетенів прізвища кандидатів у Представники. Кількість бюлетенів має 
відповідати кількості зареєстрованих учасників Зборів з правом голосу.

3.12 Бюлетені посвідчуються на зворотному боці підписами голови та 
секретаря лічильної комісії і скріплюються печаткою коледжу.

3.13 Члени лічильної комісії у присутності учасників Зборів перевіряють: 
наявність на кожному бюлетені підписів голови та секретаря лічильної комісії, 
печатки коледжу, відповідність кількості бюлетенів кількості учасників 
Зборів.

3.14 Голова лічильної комісії виступає з роз’ясненням технології 
заповнення бюлетеня. Наголошує, що кількість кандидатів, яка може бути 
відмічена не повинна перевищувати встановлену квоту.

3.15 Член лічильної комісії здійснює видачу бюлетенів для голосування. 
Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить у списку осіб, які 
мають право брати участь в обранні Представників навпроти свого прізвища
підпис.

3.16 Голова лічильної комісії перед початком голосування надає для 
огляду пусту скриньку для голосування. Після чого скринька опечатується 
стрічкою з проставленням на ній підписів голови та секретаря лічильної 
комісії, які скріплюються печаткою коледжу.

3.17 Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь в 
голосуванні особисто. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно 
заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови лічильної 
комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів лічильної комісії та 
осіб, кандидатури яких включені до бюлетенів для голосування. У бюлетені 
для голосування особа, яка бере участь у голосуванні у визначеному місці 
навпроти прізвищ кандидатів у Представники, за яких вона голосує проставляє 
позначки («+») або інші, що засвідчують її волевиявлення. Особа, яка бере 
участь у голосуванні може голосувати за таку кількість кандидатів у 
Представники, яка не перевищує встановленої квоти. Особа, яка бере участь у 
голосуванні опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку.



4. Підрахунок голосів

4.1 Підрахунок голосів розпочинається одразу після закінчення 
голосування у присутності учасників Зборів і проводиться без перерви.

4.2 Підрахунок голосів здійснюється відкрито і гласно членами лічильної 
комісії в тому ж приміщенні, де відбувалося голосування.

4.3 Лічильна комісія підраховує загальну кількість виданих для 
голосування бюлетенів згідно з відомостями видачі. Члени комісії повертають 
голові або секретареві лічильної комісії невикористані бюлетені, кількість 
яких підраховується.

Невикористані бюлетені погашаються шляхом відрізання правого 
нижнього кута, запаковуються в окремий пакет, який підписується, 
запечатується та посвідчується підписами голови та секретаря комісії.

4.4 Після перевірки цілісності печаток скриньки для голосування 
відкриваються лічильною комісією. При відкритті скриньки її вміст 
викладається на стіл, за яким розміщуються члени лічильної комісії.

Лічильна комісія підраховує кількість бюлетенів, виявлених при 
розкритті скриньок для голосування та кількість бюлетенів, визнаних 
недійсними.

Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним, якщо:

•у бюлетені проставлено позначки за кількість кандидатів, що перевищує 
встановлену квоту;

• не проставлена жодна позначка;

• на зворотній стороні бюлетеню відсутні підписи голови та секретаря 
лічильної комісії, скріплені печаткою коледжу, або бюлетень встановленої 
форми,, або бюлетень має явні ознаки фальсифікації;

•зміст волевиявлення неможливо встановити з інших причин.

У разі коли члени лічильної комісії не можуть дійти згоди щодо 
віднесення бюлетеня до недійсних, зазначене питання вирішується шляхом 
голосування. Такий бюлетень повинен бути продемонстрований членам 
лічильної комісії . При цьому кожен член має право особисто оглянути 
бюлетень. На час огляду бюлетеня підрахунок інших бюлетенів припиняється.

Після розкладення окремо недійсних бюлетенів лічильна комісія 
підраховує кількість голосів, відданих за кожного кандидата.



На вимогу члена лічильної комісії може бути проведено повторний 
підрахунок голосів, відданих за кожного кандидата, а також бюлетенів, 
визнаних недійсними.

Під час підрахунку голосів кожен член лічильної комісії має право 
перевірити відповідні бюлетені або перерахувати кількість голосів, відданих 
за кожного кандидата.

4.5 Обраними до складу Представників, кількість яких відповідає 
встановленій квоті, вважаються особи, які набрали більшість голосів.

4.6 Вибори Представників вважаються такими, що відбулися, якщо за їх 
результатами буде обрано кількість Представників, визначених квотою.

4.7 У випадку, коли декілька кандидатів набрали однакову найменшу 
кількість голосів, необхідну для обрання їх Представниками, і у зв ’язку з цим 
відбулося перевищення встановленої для підрозділу (групи підрозділів) квоти, 
серед цих кандидатів проводиться другий тур виборів в тому самому 
приміщенні, одразу після підрахунку голосів.

4.8 Лічильна комісія повторно виготовляє ту саму кількість бюлетенів, до 
яких вносяться тільки прізвища кандидатів, які набрали однакову найменшу 
кількість голосів.

У випадку проведення другого туру виборів процедура голосування 
здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 3.12 -  3.17 цього 
Положення, а процедура підрахунку голосів здійснюється у порядку, 
передбаченому пунктами 4.1. -  4.5. цього Положення.

4.9 Результати виборів Представників заносяться до протоколу, який 
складається у двох примірниках за формою, що затверджується 
Організаційним комітетом, кожен з примірників підписують голова, секретар 
та члени лічильної комісії. Протокол лічильної комісії про результати 
голосування затверджується Зборами шляхом відкритого голосування 
більшістю голосі в тірисутніх на Зборах учасників. Один примірник протоколу 
передається до Організаційного комітету через його представника, який був 
присутній на Зборах, другий примірник залишається у структурному 
підрозділі коледжу.

4.10 Уся виборча документація (бюлетені, запаковані в конверт, 
підписаний всіма членами лічильної комісії, протоколи лічильної комісії, 
списки осіб тощо) передається члену Організаційного комітету, який 
присутній на Зборах, для подальшого їх зберігання в установленому порядку.



4.11 Процес голосування та підрахунку голосів за рішенням Зборів може 
фіксуватися за допомогою відео- або фото- засобів. При цьому таке фіксування 
не може порушувати таємницю голосування.

Голова Організаційного комітету ' $  Н.І. Явтушенко

Секретар Організаційного комітету НА1 /  О.В. Лихно

.V



Додаток 1

Бюлетень

для таємного голосування по висуненню кандидатур виборних 
представників з числа штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками, для участі у виборах директора 
Харківського державного політехнічного коледжу

№
з/п

Прізвище, ім’я, по-батькові Посада
Результати

голосування
1.
9

3.

поставте позначки «+», що засвідчують Ваше волевиявлення за кандидатів у 
графі «Результати голосування», але не більше встановленої квоти.



Додаток 2

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками, щодо результатів таємного голосування з висунення виборних 
представників для участі у виборах директора 

Харківського державного політехнічного коледжу

«___ » _____________ 2019 р. м. Харків

Голова к о м іс ії :
Секретар комісії:
Члени Комісії:

Балотувалися в кандидати по обранню представників з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу, для участі у 
виборах директора Харківського державного політехнічного коледжу:

1.

2 .
3.
4.
5.
Виборча комісія встановила:
1. кількість виборців:_______
2. кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування:________
3. кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування:_________
4. кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування:_______
5. кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для
голосування ________
6. кількість виборчих бюлетенів визнаних нед ійсним и________
7. кількість виборців, які проголосували за кандидатів : __

- V

Прізвище, ім ’я, по-батькові кандидата Посада
Кількість 

голосів «за»
•

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Голова виборчої комісії _____________ _ ___
Секретар виборчої комісії ______________ ___
Члени виборчої комісії_______________________ ___



Додаток З

ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії штатних працівників, які не є педагогічними 

працівниками, щодо результатів таємного голосування з висунення виборних 
представників для участі у виборах директора 

Харківського державного політехнічного коледжу

«___» _____________ 2019 р. м. Харків

Голова комісії :
Секретар комісії:
Члени Комісії:

Балотувалися в кандидати по обранню представників з -числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками коледжу, для участі у 
виборах директора Харківського державного політехнічного коледжу:

1.
2,
3 .

4.
5.
Виборча комісія встановила:
1. кількість виборців:_______
2. кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування:________
3. кількість виборців, які отримали бюлетені для голосування:_________
4. кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування:_______
5. кількість виборчих бюлетенів для голосування, виявлених у скриньці для 
голосування ________
6. кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними________
7. кількість виборців, які проголосували за кандидатів:________

Прізвище, ім’я, по-батькові
кандидата

Посада КІЛЬКІСТЬ 

голосів «за»

•

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.

Голова виборчої комісії ______________ ___
Секретар виборчої комісії ______________ ___
Члени виборчої комісії_______________________ ___


