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Положення 

 

про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування 

університету, факультетів та гуртожитків НТУ 

 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

  

Стаття 1. Визначення 

 1. Студенська виборча комісія студентів Національного транспортного університету (далі 

- СВК) - це постійно діючий колегіальний виборчий орган студентів Університету, обраний 

Конференцією студентів Університету та наділений нею виключними повноваженнями 

щодо організації, підготовки та контролю проведення прямих таємних виборів студентів 

Університету до органів студентського самоврядування (далі - ОСС), представників 

студентства до студентського самоврядування Університету, факультетів та гуртожитків. 

Здійснює загальне керівництво, координацію, контроль діяльності та консультативно-

методичне забезпечення виборчих комісій студентів, які утворюються для організації, 

підготовки та проведення виборів. 

 

2. Реєстр виборців - це поіменний список студентів, які мають право голосу на виборах, 

проведення яких регулюється цим Положенням. Контроль та складання реєстру виборців 

покладається на СВК студентів. 

 

3. Лічильна комісія - це комісія, яка створюється з метою підбиття підсумків голосування, 

до складу якої за посадою входять Голова, Заступник Голови, Секретар СВК та інші члени 

СВК. Склад лічильної комісії затверджується на засіданні СВК. 

 

Стаття 2. Вибори студентів  

1. Організація та порядок проведення таємних виборів студентів Університету до органів 

студентського самоврядування Національного транспортного університету ( далі – НТУ) 

врегульовуються Законом України «Про вищу освіту», Статутом Національного 



транспортного університету, Положенням про студентське самоврядування Національного 

транспортного університету та цим Положенням. 

 

2. Усі студенти, які навчаються в Університеті, мають право обирати та бути обраними. 

 

3. Повноваження особи, яка обрана на посаду шляхом загального, рівного, прямого, 

таємного голосування, достроково припиняються за умови:  

1) втрати статусу студента Університету; 

2) написання письмової заяви про складення повноважень;  

3) усунення з посади шляхом прямого таємного голосування.  

 

4. До структурних підрозділів, де проводяться вибори студентів, належать факультети, 

студентські гуртожитки Університету.  

 

5. СВК студентів визначає порядок проведення виборів відповідно до своїх повноважень і 

здійснює їх покладаючись на систему виборчих органів студентів Університету.  

 

6. Студенти Університету обираються до органів студентського самоврядування шляхом 

прямого таємного голосування студентів на рівні:  

1) Університету;  

2) факультету;  

3) студентського гуртожитку.  

 

РОЗДІЛ ІІ. ВИБОРЧІ КОМІСІЇ СТУДЕНТІВ 

ГЛАВА 1. СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ СТУДЕНТІВ 

 

Стаття 3. Студентська виборча комісія студентів 

 1. Студентська виборча комісія студентів відповідає за вчасне та належне проведення 

прямих таємних виборів студентів Університету до ОСС Університету; виконує наглядову 

функцію за дотриманням виборчих норм та процедур під час проведення виборів, надає 

методичну допомогу в межах своїх повноважень.  

 

2. Втручання ОСС або адміністрації Університету у вирішенні питань, що належать до 

відання СВК, не допускається, крім випадків, передбачених цим Положенням або іншими 

актами, які не порушують демократичність, прозорість та таємність виборчого процесу. 



  

3. СВК здійснює свої повноваження незалежно, відкрито і публічно. 

 

4. До складу СВК не можуть входити кандидати, які балотуються на виборах, які 

організовує СВК студентів, співробітники Університету, дійсні члени органів 

студентського самоврядування Університету.  

 

5. До складу СВК обираються від 8 до 12 осіб.  

 

6. Строк повноважень членів СВК становить 1 календарний рік. 

 

7. СВК НТУ формують з числа студентів денної форми навчання на конференції студентів 

НТУ. 

 

8. СВК НТУ самостійно обирає Голову, заступника і секретаря комісії серед її членів. 

 

9. СВК НТУ визначає та оголошує місце, терміни і умови проведення реєстрації кандидатів 

у члени РСС університету, факультету або гуртожитку НТУ. 

 

10. СВК НТУ проводить реєстрацію кандидатів. 

 

11. СВК НТУ оголошує початок передвиборчого періоду, день і час проведення виборів. 

 

12. СВК НТУ зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з цим 

Положенням. 

 

13. СВК зобов’язана заздалегідь скласти і оприлюднити списки виборців. 

 

14. СВК НТУ підраховує кількість голосів та оголошує результати виборів. 

 

15. СВК НТУ розробляє та затверджує форму бюлетеня для голосування, який повинен 

містити інформацію про кандидатів, порядок заповнення бюлетеня та місце для  відмічення 

кількості обраних кандидатів. Форма бюлетеня не повинна суперечать чинному 

законодавству України. Форма бюлетеня міститься в Додатку 2. 

 



16. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка бере 

участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. 

Кількість кандидатів за яких можна віддати голос вказується на самому бюлетені. 

 

17. СВК зобов’язана проводити підрахунок голосів виключно на місцях відповідного 

голосування. 

 

Стаття 4. Організація діяльності СВК 

1. СВК ухвалює рішення з питань, що належать до її відання, після їх розгляду та 

обговорення на своїх засіданнях. 

 

2. Діяльність СВК організовує Голова СВК. 

 

3. Порядок організації роботи СВК визначається цим Положенням, а також іншими актами, 

які ухвалюються СВК, розпорядженнями Голови СВК на виконання цього та інших 

документів ОСС. 

 

4. Перелік посад СВК: 

1) Голова;  

2) Заступник Голови;  

3) Секретар  

4) Член СВК.  

 

5. Рішення СВК ухвалюються колегіально шляхом відкритого голосування членів СВК і 

підтверджуються протоколом засідання. 

 

Стаття 5. Порядок формування  

1. Склад СВК студентів формується на засіданні Конференції студентів НТУ (далі – 

Конференції). Голосування відбувається за рейтинговим принципом або за список 

кандидатів, у випадку відповідності кількості кандидатів встановленому максимальному 

обсягу членів цим Положенням.  

 

2. Право бути обраним до складу СВК має кожен студент денної форми навчання 

Університету.  

 



3. Члени СВК обираються на засіданні Конференції шляхом відкритого голосування 

простою або відносною більшістю, за умови рейтингового голосування, від кількості 

присутніх делегатів Конференції. 

 

4. Студенти, які були обрані до складу СВК, втрачають свій статус члена ОСС, право 

балотуватися та брати участь у передвиборній агітації на виборах, які проводить СВК, на 

час перебування в складі СВК.  

 

5. Зі складу новообраних членів СВК на засіданні Конференції обирається Голова СВК 

шляхом відкритого голосування простою більшістю від кількості присутніх делегатів.  

 

6. Того ж дня відбувається засідання СВК, на якому обирається заступник Голови та 

секретар СВК шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів присутніх.  

 

7. Кандидатури на посаду заступника Голови СВК та Секретаря СВК пропонуються 

Головою СВК, членами СВК або шляхом самовисування.  

 

8. Члени СВК набувають статусу виконувачів обов’язків членів СВК у разі закінчення їх 

строку повноважень до моменту обрання нового складу у порядку, встановленому цим 

Положенням. 

 

Стаття 6. Повноваження Голови СВК  

1. Голова СВК набуває своїх повноважень після обрання на Конференції. 

 

2. Голова СВК:  

1) очолює та репрезентує систему виборчих органів студентів Університету;  

2) здійснює загальне керівництво діяльністю СВК, організовує її роботу;  

3) скликає та веде засідання СВК, пропонує порядок денний засідання СВК;  

4) підписує постанови СВК та протоколи її засідань;  

5) вносить на розгляд СВК пропозиції щодо удосконалення виборчого процесу;  

6) здійснює передбачені цим Положенням повноваження члена СВК;   

7)представляє СВК у відносинах з ОСС, адміністрацією Університету, виборчими 

комісіями студентів, виборцями та іншими суб’єктами виборчого процесу;  

8)виносить на розгляд СВК питання про усунення Секретаря СВК, заступника Голови СВК;  

9)здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших Положень або актів, які 



регулюють діяльність СВК;  

10)приймає та завіряє своїм підписом заяви від кандидатів на вибори членів студентської 

ради Університету, факультетів та гуртожитків. 

 

3. Голова СВК у межах своїх повноважень видає розпорядження суб’єктам виборчого 

процесу, дає доручення з питань організації діяльності СВК.  

 

4. Може делегувати свої повноваження, посадові обов’язки і право підпису за неможливості 

належного здійснення своїх повноважень у вигляді відповідного доручення.  

 

Стаття 7. Повноваження секретаря СВК  

1. Секретар СВК набуває своїх повноважень після обрання на (першому) засіданні СВК.  

 

2. Секретар СВК:  

1) забезпечує підготовку засідань СВК, питань і матеріалів, що виносяться на порядок 

денний;  

2) забезпечує інформування членів СВК про час скликання засідання та питання, які 

пропонуються до розгляду;  

3)  забезпечує розгляд звернень, що надходять до СВК;  

4)  підписує протоколи засідань СВК;  

5) забезпечує діловодство СВК, доводить рішення СВК та розпорядження, доручення 

Голови СВК до відома членів СВК, суб’єктів виборчого процесу;  

6) здійснює повноваження члена СВК, передбачені цим Положенням;  

7) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших актів, які регулюють 

діяльність СВК;  

8) здійснює підготовку необхідної документації для затвердження Конференції (список 

змін цього Положення для затвердження Конференції, тощо);  

9) заохочує або притягує до відповідальносте членів СВК та інших суб’єктів виборчого 

процесу в межах своїх повноважень;  

 

3. Секретар СВК може бути усунутий від виконання своїх посадових обов’язків:  

а) за поданням Голови СВК до розгляду СВК;  

б) за власним бажанням шляхом складання відповідної заяви.  

 

Стаття 8. Повноваження заступника Голови СВК  



1. Заступник Голови СВК набуває своїх повноважень після обрання на засіданні СВК.  

2. Заступник Голови СВК:  

1) здійснює повноваження члена СВК, передбачені цим Положенням;  

2) здійснює окремі повноваження Голови СВК, передбачені цим Положенням, за 

розпорядженням чи дорученням Голови СВК або в разі його відсутності або неможливості 

здійснення ним своїх повноважень;  

3) здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та інших актів СВК;  

 

3. Заступник Голови СВК може бути усунутий від виконання своїх посадових обов’язків:  

а) за поданням Голови СВК до розгляду СВК;  

б) за власним бажанням шляхом складання відповідної заяви.  

 

Стаття 9. Повноваження членів СВК  

1. Члени СВК набувають своїх повноважень після обрання на засіданні Конференції. 

  

2. Члени СВК здійснюють повноваження відповідно до затвердженого СВК розподілу 

обов'язків між ними, а також виконують доручення та розпорядження Голови СВК або 

заступника Голови СВК у разі виконання ним повноважень Голови СВК у передбачених 

цим Положенням випадках.  

 

3. Член СВК:  

1) готує питання на розгляд СВК, бере участь у розгляді та обговоренні питань порядку 

денного засідання СВК;  

2) розглядає заяви суб'єктів виборчого процесу;  

3) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших актів  

 

4. Член СВК при здійсненні повноважень має право:  

1) вносити пропозиції на засіданнях із питань, що належать до повноважень СВК;  

2) бути присутнім на всіх заходах, що проводяться СВК.  

 

5. Обов’язки членів СВК:  

1) бути присутнім на засіданнях СВК;  

2) ознайомлюватися з документами і матеріалами СВК;  

3) у разі незгоди з рішенням, прийнятим СВК, у письмовій формі викласти свою окрему 

думку, яка додається до протоколу засідання СВК;  



4) під час виборчого процесу складати акт про порушення, за умови порушення норм цього 

Положення.  

 

6. Член СВК при здійсненні своїх повноважень зобов'язаний дотримуватися вимог цього 

Положення, виконувати рішення СВК, розпорядження Голови СВК.  

 

Стаття 10. Засідання СВК  

1. Основною організаційною формою діяльності СВК є засідання. На засіданні СВК 

розглядаються питання, які належать до повноважень СВК та/або потребують 

врегулювання з боку СВК.  

 

2. Для обрання заступника Голови СВК та секретаря СВК необхідна присутність не менш 

як двох третин персонального складу СВК - кваліфікована більшість.  

 

3. Засідання СВК веде Голова; у разі незмоги виконання своїх обов'язків, за письмовим 

дорученням засідання проводить Секретар або Заступник.  

 

4. Засідання СВК є повноважним за умови участі у засіданні не менш як половини складу 

СВК.  

 

5. Засідання можуть відбуватися:  

а) стаціонарно;  

б) дистанційно (за допомогою засобів зв’язку, електронних мереж). 

  

6. Засідання СВК за замовчуванням є відкритим. За вмотивованим рішенням СВК засідання 

може проводитися в закритому форматі.  

 

7. За результатами розгляду та обговорення на засіданні СВК питання порядку денного СВК 

ухвалює рішення у формі протоколу.  

 

8. Зразок типового протоколу засідання СВК затверджується на засіданні СВК. 

  

9. Спосіб протоколювання засідань СВК визначається рішенням СВК.  

 

10. Рішення СВК ухвалюється на засіданні СВК відкритим голосуванням більшістю голосів 



від присутніх членів СВК на даному засіданні.  

11. На засіданнях СВК право голосу мають Голова, заступник Голови, Секретар та інші 

члени СВК. У випадку рівної кількості голосів при голосуванні голос Голови СВК 

вважається вирішальним.  

 

12. Усі рішення СВК, протоколи засідань, акти та інші документи, які регламентують 

виборчий процес, роботу СВК обов’язково публікуються на офіційних інформаційних 

ресурсах способами, визначеними СВК.  

 

13. На письмову вимогу, яка засвідчена підписами третини складу СВК, Голова СВК 

зобов'язаний скликати засідання не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги.  

 

14. Секретар СВК веде протокол засідання, який підписується Головою СВК, а у випадках, 

передбачених пунктом 3 цієї статті - Головуючим на засіданні СВК, а також секретарем 

СВК.  

 

Стаття 11. Обов’язковість рішень СВК  

1. Невиконання, неналежне, несвоєчасне виконання рішень СВК тягне за собою 

відповідальність, встановлену СВК на засіданні.  

 

2. Рішення СВК може бути оскаржене виключно Конференцією студентів Університету. 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС  

ГЛАВА 1. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС  

 

Стаття 12. Виборчий процес  

1. Вибори РСС університету, факультету та гуртожитків демократична процедура обрання 

членів представницького органу студентського самоврядування університету, факультетів 

та гуртожитків НТУ; 

 

2. Вибори РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ відбуваються не раніше ніж 

через 2 тижня після проведення Конференції студентів НТУ; 

 

3. Дата проведення виборів визначається Конференцією шляхом відкритого голосування та 

доводиться до відома усіх студентів; 



 

4. Право голосувати мають усі студенти НТУ денної форми навчання або відповідного 

факультету чи гуртожитку; 

 

5. РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ обираються на виборах з числа 

студентів НТУ прямим таємним голосуванням терміном на один рік; 

 

6. Організацію і проведення виборів забезпечує спеціально створена студентська виборча 

комісія НТУ із числа студентів денної форми навчання; 

 

7. Вибори вважаються легітимними, якщо за кандидата у члени РСС університету 

проголосувало не менш 25% від голосуючих університету. 

 

8. Склад ОСС НТУ складається з: 

- ОСС НТУ, 

- ОСС кожного факультету, 

- ОСС кожного з гуртожитків. 

До РСС НТУ входять: ОСС НТУ та 5 Голів РСС факультетів та 5 Голів студентських рад 

гуртожитків, які входять за посадою. 

 

Стаття 13. Передвиборчий процес підготовки проведення виборів РСС 

1. Реєстрація кандидатів у члени РСС університету, факультету або гуртожитку НТУ 

здійснюється СВК на підставі подання пакету документів кандидата, який подається не 

пізніше ніж за 5 днів до проведення виборів; 

1.1. Пакет документів кандидата подається особисто кандидатом. До нього входять: 

1) особиста заява кандидата на ім'я голови СВК, в якій вказано ім'я студента, факультет, 

курс, контактний телефон та його особистий підпис; 

2) програма кандидата; 

3) автобіографія з особистою фотокарткою; 

 

2. Передвиборчий процес триває не менше двох тижнів до визначеної дати проведення 

виборів; 

2.1. Правила передвиборчого процесу: 

2.1.1. Кожен кандидат повинен поважно ставитися до опонента та його думки; 



2.1.2. Розміщення агітаційних матеріалів дозволяється виключно у спеціально 

встановлених місцях. 

2.1.3. Агітація за кандидата з боку адміністрації університету, 

факультету/інституту, викладачами та співробітниками НТУ заборонена. 

2.1.4. Підкуп голосів суворо заборонений. 

2.1.5. Передача особистого бюлетеня іншим особам суворо заборонена. 

2.1.6. Виносити виборчий бюлетень за межі виборчої дільниці заборонено. 

2.1.7. Будь-які спроби фальсифікації суворо заборонені. 

2.1.8. День перед виборами вважається днем тиші, коли агітація заборонена. 

2.2. Порушення правил передвиборчого процесу одним із кандидатів може слугувати 

приводом для його виключення зі списку кандидатів. 

2.3. Під час передвиборчого процесу можлива реєстрація одного студента-спостерігача 

за його власним бажанням, або від кандидата за його власною заявою, яка подається на ім’я 

голови СВК не пізніше ніж за 5 днів до проведення виборів. Порядок та правила реєстрації 

спостерігачів затверджуються СВК НТУ. 

2.4. Студент-спостерігач має право перебувати на виборчих дільницях під час 

голосування, підрахунку голосів та спостерігати за діями членів СВК НТУ під час видачі 

виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, робити фото, аудіо та відео зйомку не 

заважаючи роботі членам СВК НТУ та не порушуючи таємниці голосування. Права та 

обов'язки студента-спостерігача не повинні суперечити чинному законодавству України. 

 

3. Кандидат може зняти свою кандидатуру з виборів не пізніше ніж за 48 годин до початку 

голосування. За поданням Голови ЦВК студентів вносяться зміни до електронної системи 

голосування та в макет бюлетенів. 

 

4. Етапи роботи ЦВК студентів та ВКС в рамках виборчого процесу:  

1) оголошення про початок виборчого процесу;  

2) складання та уточнення реєстру виборців;  

3) закінчення реєстрації кандидатів та формування переліку кандидатів  

4) відкриття реєстрації спостерігачів;  

5) формування та друк бюлетенів;  

6) контроль працездатності ВКС та формування нових (за необхідності);  

7) оприлюднення інформації про дату, час та місце голосування;  

8) закриття реєстрації спостерігачів;  



9) обладнання виборчих дільниць виборчими скриньками та кабінками для таємного 

голосування;  

10)день (дні) голосування;  

11)підрахунок голосів виборців ВКС, встановлення підсумків голосування;  

12)оприлюднення результатів;  

13)прийом та розгляд скарг (за наявності). 

 

Стаття 14. Правила виборчого процесу 

1. Вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають кандидатів, висунутих та 

зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Положенням. 

 

2. Голосування на виборах є таємним: контроль за волевиявленням виборців забороняється. 

Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у 

кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів 

волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються і є порушенням таємниці 

голосування. 

 

3.Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи 

розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення 

конкретного виборця. 

 

4. Виборець показує посвідчення особи (студентський квиток або залікова книжка) та 

отримує бюлетень для голосування. 

 

5. Прямі таємні вибори відбуваються протягом дня з 10.00. до 17.00, якщо інше не  

передбачено рішенням СВК. 

 

Стаття 15. Виборчі дільниці. 

1. Під час виборів в університеті діє дві виборчі дільниці, які знаходяться за адресою вул. 

Михайла Омеляновича-Павленка 1, та вул. Михайла Бойчука 42. 

 

2. На виборчих дільницях працюють члени СВК. Виборча дільниця працює з 10:00 до 17:00. 

 

3. Адміністрація університету забезпечує матеріально-технічну базу для проведення 

виборів. Надає всі необхідні речі для проведення виборів (виборчі скриньки, матеріали для 



формування місця голосування). 

4. Пломбування виборчої скриньки має проходити не пізніше як за годину до початку 

виборів, та повинно відбуватися за присутності членів СВК, та незалежних спостерігачів, 

або спостерігачів від кандидата. 

 

Стаття 16. Оскарження результатів  

1. Протягом 3 діб з моменту оголошення офіційних результатів виборів, результати можуть 

бути оскаржені суб'єктом виборчого процесу, шляхом подачі особистої заяви на ім’я Голови 

СВК, зі вказанням у заяві причини оскарження або фактів, що підтверджують порушення 

під час проведення виборів.  

 

2. СВК, розглянувши заяву протягом 3 робочих днів з моменту подачі, ухвалює рішення 

щодо цієї заяви.  

 

3. Якщо було доведено факти порушення в ході виборчого процесу, які суттєво впливають 

на результати волевиявлення студентів, на відповідній дільниці проводиться повторне 

голосування.  

 

Стаття 17. Повторне голосування  

1. Повторне голосування проводиться не пізніше як у двотижневий строк з дня прийняття 

СВК рішення про проведення повторного голосування з дотриманням вимог цього 

Положення.  

 

2. Підставами для проведення повторного голосування є:  

1) визнання виборів такими, що не відбулися;  

2) задоволення СВК звернення щодо оскарження результатів голосування на підставі 

виявлення фактів грубих порушень під час проведення виборчого процесу;  

 

Стаття 18. Дебати  

1. Дебати - це чітко структурований і спеціально організований, публічний етап виборчого 

процесу, мета якого це донесення цілей своєї передвиборчої програми кандидатами та 

комунікація з потенційними виборцями.  

 

2. Дебати є обов’язковим етапом виборчого процесу для таких видів виборів:  

1) Членів ОСС;  



2) Членів ОСС факультетів;  

3) Членів ОСС гуртожитків;  

 

3. Дебати складаються з трьох основних блоків:  

1) представлення передвиборчих програм кандидатів;  

2) питання від СВК  

3) питання від кандидатів один одному;  

4) питання від присутніх осіб. 

 

4. Порядок виступів кандидатів визначається жеребкуванням.  

 

5. Типовий або спеціальний регламент проведення дебатів визначається рішенням СВК.  

 

6. Суттєве порушення регламенту проведення дебатів суб’єктами виборчого є підставою 

для їх притягнення до відповідальностей у встановленому рішенням СВК студентів 

порядку. 

 

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 1. Питання, що не врегульовані цим Порядком Положенням про органи студентського 

самоврядування Національного транспортного університету, Статутом Національного 

транспортного університету, належать до компетенції ЦВК студентів, яка може їх 

вирішувати шляхом прийняття відповідних актів. 

 

 2. Проект цього Порядку ухвалюється на засіданні Конференції шляхом прямого 

голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх делегатів. Зміни до цього 

Порядку ухвалюються на засіданні СВК студентів шляхом прямого голосування 

кваліфікованою більшістю голосів від присутніх членів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

 

1) голосувати не самостійно, передавати свій бюлетень іншій людині;  

2) голосувати у місці не відведеному для голосування;  

3) знаходитися на виборчій дільниці більше часу ніж необхідно для голосування;  

4) ставити більше чи менше позначок у бюлетені для голосування за необхідну кількість;  

5) проводити агітацію за певного кандидата;  

6) розголошувати або якимось чином демонструвати своє волевиявлення;  

7) фото- та відео фіксація у місці, відведеному для голосування;  

8) покидати виборчу дільницю не опустивши бюлетень у скриньку для голосування. 

 

  



Додаток 2 ФОРМА БЮЛЕТНЯ 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 
(за наявності кількох кандидатів на посаду)  

таємного голосування для обрання 
(найменування посади ) 

на виборах «   »               20    року. 
 

№ 

з/ п 

Прізвище, ім’я, по батькові 

кандидата 
Рік народження, місце навчання та посада 

кандидата 
ЗА 

1    

2    

3    

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

  

Голові СВК НТУ 

_____________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

студента/-тки 

_____________________________________ 

факультету ___________ групи __________ 

Моб. тел.: ____________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу зареєструвати мене в якості кандидата на вибори до складу Ради 

студентського самоврядування _____________________________. 

      (Університету/факультету (назва)/гуртожитку( №)) 

 

 

 

 

__________________                                                                   _______________               
              (дата)                                                      (ПІБ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

Голові СВК НТУ 

_____________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по батькові) 

студента/-тки 

_____________________________________ 

факультету ___________ групи __________ 

Моб. тел.: ____________________ 

E-mail:_____________________________ 

 

ЗАЯВА 

 

 Прошу зареєструвати мене в якості спостерігача на вибори до складу 

Ради студентського самоврядування _______________________________  

                      (Університету/факультету (назва)/гуртожитку( №))  

від кандидата ______________________________________. 

(Прізвище, ім’я, по батькові кандидата) 

 

 

 

 

 

 

__________________                                                                   _______________               
              (дата)                                                      (ПІБ) 
 

 


