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1. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів під час 
проведення виборів ректора Національного педагогічного університету імені М.П. 
Драгоманова (далі – Університет) з метою забезпечення демократичності, 
прозорості та відкритості виборів ректора Університету та розроблений 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Університету та 
Положення про порядок виборів ректора Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова з урахуванням  Методичних рекомендацій 
щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 
навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
05.12.2014 р. № 726.  

2. Рішення про акредитацію спостерігачів віднесено до компетенції 
організаційного комітету. 

3. На виборчій дільниці з виборів ректора Університету можуть бути 
присутні спостерігачі від кандидатів на посаду ректора Університету та від 
громадських організацій. 

4.  Кожен кандидат на посаду ректора Університету має право мати по два 
спостерігача  на кожній виборчій дільниці. 

5. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання 
освітньої та наукової діяльності, зареєстрована у встановленому законом порядку, 
має право мати по одному спостерігачу на кожній виборчій дільниці, але за умов, 
що загальна кількість спостерігачів від громадських організацій на кожній окремо 
взятій виборчій дільниці одночасно не перевищує кількості – п’ять спостерігачів. 

6. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету чи 
громадської організації може бути будь-яка особа, крім членів центральної 
виборчої комісії з виборів ректора Університету та дільничних виборчих комісій з 
виборів ректора Університету (далі – виборчі комісії); членів організаційного 
комітету, кандидатів. Одна особа може бути спостерігачем лише від одного 
кандидата чи однієї громадської організації. 

7. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх акредитації 
організаційним комітетом з проведення виборів ректора Університету і 
припиняються після завершення процедури проведення виборів ректора 
Університету.  

8. Спостерігачі від кандидата на посаду ректора, громадської організації 
акредитуються організаційним комітетом за поданням відповідного кандидата на 
посаду ректора або керівника громадської організації. 

9. Подання про акредитацію спостерігача за підписом кандидата на посаду 
ректора, керівника громадської організації вноситься до організаційного комітету 
не пізніш як за три доби до дня голосування. До клопотання, підписаного 
керівником громадської організації і засвідченого печаткою організації, 
додаються копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію громадської 
організації, засвідчені в установленому порядку. 

10. У поданні про акредитацію спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, 
по батькові, дата народження, місце фактичного проживання та адреса реєстрації, 
місце роботи, посада (заняття), номери контактних телефонів. До подання 
додаються заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду 
ректора чи громадської організації. 



 3

11. Організаційний комітет в строк не більше чотирьох діб після отримання 
відповідного клопотання, але не пізніше ніж за дві доби до проведення 
голосування, приймає рішення про акредитацію спостерігачів або про 
вмотивовану відмову в акредитації, про що невідкладно повідомляє кандидата на 
посаду ректора або громадську організацію. Підставою для відмови може бути 
виключно порушення вимог, встановлених пунктами 4-10 цього Порядку.  

12. Організаційний комітет видає спостерігачам посвідчення (згідно додатку) 
не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення про 
акредитацію.  

13. Спостерігач від кандидата на посаду ректора, громадської організації має 
право:  

1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, 
спостерігати з місць, відведених для них виборчою комісією, за діями членів 
виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь 
у виборах ректора, і підрахунку голосів; 

2) здійснювати фото та відео фіксацію процесу голосування з місць, 
відведених для них виборчою комісією (при цьому забороняється здійснення фото 
та відео фіксування та розміщення відеокамер у спосіб, яким можна 
ідентифікувати конкретне волевиявлення, порушивши таким чином  таємницю 
голосування). 

3)  бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;  
4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при 

підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування в день голосування у 
приміщенні, де проводиться голосування (у кількості не більше двох осіб від 
одного кандидата на одну виборчу дільницю; однієї особи від громадської 
організації, але не більше п’яти осіб від громадських організацій на кожній 
виборчій дільниці);  

5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення 
порушень в разі їх виявлення;  

6) вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 
кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;  

7) отримувати копії протоколів про результати голосування.  
14. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету, громадської 

організації не має права:  
1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують 

громадський порядок чи законний хід виборчого процесу або заважають членам 
виборчої комісії здійснювати свої повноваження;  

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора 
Університету (у тому числі й на його прохання) бюлетень для голосування, а 
також надавати зазначеним особам поради чи вказівки з питань, які стосуються 
голосування;  

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного 
голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування; 

4) вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації за чи проти 
певного кандидата; 

5) звертатися до особи, яка бере участь у виборах, з проханням оприлюднити 
своє волевиявлення.  
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15. Виборчі комісії можуть прийняти вмотивоване рішення про позбавлення 
права спостерігача бути присутнім на своєму засіданні, під час проведення 
голосування, підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню 
вказаних дій або порушує вимоги пункту 14 цього Положення. У разі виявлення 
такого порушення виборча комісія робить спостерігачу попередження. У випадку 
повторення такого порушення або грубого порушення вимог пункту 14 цього 
порядку виборча комісія розглядає питання про позбавлення права спостерігача 
бути присутнім на своєму засіданні. Таке рішення приймається не менше ніж 
половиною голосів членів виборчої комісії, присутніх на засіданні комісії 
(відкритим голосуванням).  

16. Кандидат на посаду ректора Університету або керівник громадської 
організації має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою заявою 
до організаційного комітету про припинення його повноважень, і подати нове 
подання для реєстрації спостерігачем іншої особи у строки  встановлені цим 
порядком.  

17. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету, громадської 
організації має право у будь-який час звернутися до організаційного комітету із 
заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви організаційний 
комітет приймає рішення про скасування реєстрації спостерігача. Копія рішення 
надається спостерігачеві, який склав повноваження, та кандидату на посаду 
ректора Університету чи керівнику відповідної громадської організації. Кандидат 
на посаду ректора Університету або керівник громадської організації після 
отримання такого рішення має право подати нове подання для реєстрації 
спостерігачем іншої особи, але у строки  встановлені цим порядком. 
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Додаток  
до Порядку організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора  
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова  

 
Зразок 

посвідчення спостерігача на виборах ректора 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 
Організаційний комітет з проведення виборів ректора 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 
Посвідчення № _________ 

__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

є спостерігачем на виборах ректора 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова __ 

_______ 2017 року 
від____________________________________________________ 

(кандидат на посаду ректора, громадська організація) 
Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу 

Голова організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

 _______ __________________ 
М.П                          ПІБ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________________________________ 
Видавництво Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. 01601, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9 
Свідоцтво про реєстрацію ДК № 1101 від 29.10.2002. (044) 234-75-87 
Віддруковано в друкарні Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова (044) 239-30-26 
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