
 

 
 

 

 

ПОРЯДОК 

акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата 

на посаду ректора на виборах ректора Донбаської державної 

машинобудівної академії 

1. Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата 

на посаду ректора на виборах ректора Донбаської державної машинобудівної 

академії (далі - Порядок) розроблено відповідно до Закону України "Про освіту" 

від 05.09.2017 р., Закону України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р., 

Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. №726, Статуту Донбаської 

державної машинобудівної академії, Положення про підготовку та проведення 

виборів ректора Донбаської державної машинобудівної академії, Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Донбаської державної 

машинобудівної академії (надалі – ДДМА). 

2. Цей порядок визначає умови акредитації та організації роботи 

спостерігачів від кандидата на посаду ректора під час проведення виборів 

ректора ДДМА з метою забезпечення демократичності, відкритості, прозорості 



 

та рівності прав усіх учасників виборів. 

3. Кандидат на посаду ректора ДДМА має право визначати спостерігачів 

за ходом голосування із розрахунку не більше двох осіб на кожну виборчу 

дільницю. 

Під час голосування та підрахунку голосів на кожній виборчій дільниці 

мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від кожного 

кандидата. Контроль за кількістю спостерігачів, які одночасно перебувають на 

виборчій дільниці, покладається на голову (заступника) відповідної виборчої 

комісії. 

Спостерігачем від кандидата на посаду ректора ДДМА може бути будь-яка 

особа, крім членів виборчої комісії та організаційного комітету. 

4. Повноваження спостерігачів починаються з моменту їх акредитації 

організаційним комітетом з проведення виборів ректора ДДМА (далі - 

організаційний комітет) і припиняються після складання підсумкового 

протоколу про результати голосування на виборах ректора ДДМА (в разі 

проведення другого туру – після складання підсумкового протоколу про 

результати голосування на виборах ректора ДДМА у другому турі) або 

дострокового припинення повноважень у випадках, передбачених цим 

Порядком. 

5. Акредитація спостерігачів від кандидата на посаду ректора ДДМА 

здійснюється організаційним комітетом за клопотанням кандидата на посаду 

ректора ДДМА (Додаток 1). 

До клопотання додається заява про згоду бути спостерігачем (Додаток 2) 

та заява про згоду на обробку персональних даних (Додаток 3). 

Останній день прийому документів на акредитацію спостерігачів від 

кандидата на посаду ректора ДДМА -20 жовтня 2020 р. 

Організаційний комітет не пізніше одного робочого дня після отримання 

клопотання приймає рішення про акредитацію спостерігача та видає йому 

посвідчення за встановленою формою (Додаток 4). 



 

Про акредитацію спостерігача секретарем організаційного комітету 

вноситься запис до Журналу реєстрації акредитованих спостерігачів на виборах 

ректора ДДМА (Додаток 5). 

6. Для перебування на виборчій дільниці під час голосування та 

підрахунку голосів спостерігачі проходять реєстрацію виборчою комісією на 

підставі посвідчення про акредитацію, виданого організаційним комітетом та за 

наявності документа, що засвідчує особу. 

7. Спостерігач від кандидата на посаду ректора ДДМА має право: 

- бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 

- перед початком голосування разом із членом виборчої комісії, іншими 

спостерігачами, кандидатом на посаду ректора ДДМА, присутнім на виборчій 

дільниці, оглядати всі наявні на виборчій дільниці скриньки для голосування; 

- у день голосування перебувати в приміщенні для голосування, 

спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі 

під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і 

підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії; 

-робити фото-, аудіо- відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці 

голосування; 

- бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час 

підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування; 

-звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо вчинених 

порушень у разі їх виявлення; 

- складати акт про порушення цього порядку або норм законодавства, що 

підписується ним та не менше ніж двома особами, які мають право брати участь 

у виборах ректора, із зазначенням їхніх прізвищ, імен, по батькові, місця 

проживання та подавати цей акт до виборчої комісії; 

- вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення 

протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для 

голосування; 

- вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 



 

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними і бюлетенів з 

позначкою «Не підтримую жодного кандидата»; 

- отримувати копію протоколу про результати голосування. 

8. Спостерігач від кандидата на посаду ректора ДДМА не має права: 

- безпідставно втручатися в роботу організаційного комітету та виборчої 

комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або 

заважають членам організаційного комітету та виборчої комісії здійснювати свої 

повноваження; 

-заповнювати бюлетень для голосування замість особи, яка має право 

брати участь у виборах ректора, у тому числі й на її прохання; 

- бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні (кімнаті) для 

таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування. 

9. У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду ректора цього 

Порядку або вимог законодавства виборча комісія може зробити йому 

попередження, а у випадку повторного їх порушення виборча комісія може 

прийняти мотивоване рішення про позбавлення спостерігача права бути 

присутнім на її засіданні під час проведення голосування або підрахунку голосів. 

Таке рішення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів 

затвердженого складу виборчої комісії. 

10. Організаційний комітет своїм мотивованим рішенням може достроково 

припинити повноваження спостерігача у разі порушення ним п.8 цього Порядку 

або норм законодавства. Таке рішення приймається відкритим голосуванням 

більшістю голосів затвердженого складу організаційного комітету. 

11. Кандидат на посаду ректора ДДМА має право відкликати свого 

спостерігача, звернувшись з письмовою заявою до організаційного комітету про 

дострокове припинення повноважень спостерігача, і може подати документи для 

реєстрації спостерігачем іншої особи у встановленому порядку. 

12. Спостерігач має право у будь-який час звернутися до організаційного 

комітету із заявою про складання своїх повноважень. На підставі цієї заяви 

організаційний комітет приймає рішення про дострокове припинення 



 

акредитації спостерігача, копія цього рішення надається кандидату на посаду 

ректора. 

Голова організаційного комітету 

 

С.В. Подлєсний 



(підпис кандидата на посаду ректора) (прізвище та ініціали) 

 

 

Додаток 1 
Організаційному комітету з проведення 
виборів ректора Донбаської державної 
машинобудівної академії від кандидата на 
посаду ректора 
 
 

(П.І.Б. кандидата; дом. адреса та контактний телефон) 

КЛОПОТАННЯ 

про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
Донбаської державної машинобудівної академії 

Прошу провести акредитацію спостерігачами від кандидата на посаду 
ректора ________________________________________________________ __ 

(П.І.Б. кандидата на посаду ректора ДДМА) 

на виборах ректора Донбаської державної машинобудівної академії 22 жовтня 
2020 року таких осіб: 

№ Прізвище, ім’я, 
по батькові Дата народження Домашня адреса Місце роботи Посада Телефон 

       

       

       

       

 

До клопотання додаються заяви осіб про згоду бути спостерігачами від 
кандидата на посаду ректора та згода на обробку персональних даних 

(П.І.Б. кандидата на посаду ректора) 

” ___"__________ 2019 р. ___________________ ________________________
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Додаток 2 

 

 

 

Додаток 2 

Організаційному комітету з проведення 
виборів ректора ДДМА  

(П.І.Б., дом. адреса та контактний телефон) 

ЗАЯВА 

Я, _______________ _ , 
(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

даю згоду бути спостерігачем від кандидата на посаду ректора ДДМА 

___________________________________________________________________ 

(П.І.Б. кандидата на посаду ректора ДДМА) 

на виборах ректора 22 жовтня 2020 р. 
З Порядком акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата 

на посаду ректора на виборах ректора ДДМА ознайомлений(а). 

" ___"__________ 2020 р. 

 

(підпис кандидата на посаду ректора) (прізвище та ініціали)
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Додаток З 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 

ЗАЯВА 
про згоду на обробку персональних даних 

Я, _____________________________________________________________ 
народився(лась) _______________________________, мешкаю за адресою ____ 
(число, місяць, рік) 

контактний телефон _______________________ , паспорт серії _____________ 
№ _________ , виданий _______________________________________________, 

(ким, дата видачі) 

даю згоду ДДМА на обробку моїх персональних даних з метою внесення цієї 
інформації до бази даних громадських спостерігачів під час проведення виборів 
ректора ДДМА, підготовки відповідно до законодавства України статистичної, 
адміністративної та іншої інформації з питань проведення виборів ректора 
ДДМА, а також внутрішніх документів ДДМА з питань проведення виборів 
ректора. 

З цією метою передаю ДДМА інформацію про мої персональні дані: 
прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, дату народження, місце проживання, 
місце роботи, посаду, контактний телефон. 

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних під час виборів ректора 
ДДМА надати організаційному комітету з проведення виборів ректора ДДМА 
уточнену інформацію. 

" ___ " _________ 2020 р. ___________________ ________________________ 
(підпис кандидата на посаду ректора) (прізвище та ініціали) 

Особу та підпис __________________________________________перевірено. 
~ (П.І.Б.) 

Відповідальна особа __________________
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Додаток 5 

 

 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора ДДМА  

 
Посвідчення № ___________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

є спостерігачем від кандидата на посаду ректора ДДМА ___________________ 

(П.І.Б. кандидата на посаду ректора ДДМА)  

на виборах ректора 22 жовтня 2020 р. 

Дійсне при пред’явленні документа, що посвідчує особу. 

Голова організаційного комітету С.В. Подлєсний 
(підпис) 

Дата видачі" ___ " ______________2020 р.



10 

Додаток 4 

(число, місяць, рік)

 

 

 

Журнал 
реєстрації акредитованих спостерігачів на виборах ректора 

Донбаської державної машинобудівної академії 

№ Дата 
запису 

П.І.Б. 
спостерігача 

Номер та 
дата видачі 
посвідчення 

Прізвище 
кандидата на 

посаду ректора 

Підпис 
відповідальної 

особи 
оргкомітету 

Підпис 
спостерігача 

про 
отримання 

посвідчення 

Інша інформація 
(дата дострокового 

припинення 
повноважень 

спостерігача, № 
протоколу оргкомітету) 
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