ЗАТВЕРДЖЕНО
на конференції студентів НТУ
Протокол № 1 від 11.02.2020р.

Положення
про порядок проведення виборів органів студентського самоврядування
університету, факультетів та гуртожитків НТУ
1. В
 ибори ради студентського самоврядування (РСС) університету,
факультетів та гуртожитків НТУ:
1.1. Вибори РСС університету, факультету та гуртожитків демократична
процедура обрання членів представницького органу студентського
самоврядування університету, факультетів та гуртожитків НТУ;
1.2. Вибори РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ відбуваються не раніше ніж
через 2 тижня після проведення Конференції студентів НТУ;
1.3. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів НТУ шляхом відкритого
голосування та доводиться до відома усіх студентів;
1.4. Право голосувати мають усі студенти НТУ денної форми навчання або відповідного
факультету чи гуртожитку;
1.5. РСС університету, факультетів та гуртожитків НТУ обираються на виборах з числа
студентів НТУ прямим таємним голосуванням терміном на один рік;
1.6. Організацію і проведення виборів забезпечує спеціально створена студентська виборча
комісія НТУ із числа студентів денної форми навчання;
1.7. Вибори вважаються легітимними, якщо за кандидата у члени РСС університету
проголосувало не менш 25% від голосуючих університету.
1.8 Кількісний склад ВОСС НТУ складається з:
- ОСС НТУ (включає 12 особи, але не менш 6 осіб),
- ОСС кожного факультету (включає 12 осіб, але не менше 6),
- ОСС кожного з гуртожитків (включає 12 осіб, але не менше 6).
До РСС НТУ входять: ОСС НТУ та 5 Голів РСС факультетів та 5 Голів студентських рад
гуртожитків, які входять за посадою.

2. Передвиборчий процес підготовки проведення виборів РСС:
2.1. Реєстрація кандидатів у члени РСС університету, факультету або гуртожитку НТУ
здійснюється студентською виборчою комісією (СВК) НТУ на підставі подання пакету
документів кандидата, який подається не пізніше ніж за 5 днів до проведення виборів;
2
.1.1. 
Пакет документів кандидата подається особисто кандидатом. До нього входять:
- особиста заява кандидата на ім'я голови СВК, в якій вказано ім'я студента, факультет, курс,
контактний телефон та його особистий підпис;
- програма кандидата;
- автобіографія з особистою фотокарткою;
2.2. Передвиборчий процес триває не менше двох тижнів до визначеної дати проведення
виборів;
2.3. Правила передвиборчого процесу:
2.3.1. Кожен кандидат повинен поважно ставитися до опонента та його думки;
2.3.2. Розміщення агітаційних матеріалів дозволяється виключно у спеціально встановлених
місцях.
2.3.3. Агітація за кандидата з боку адміністрації університету,
факультету/інституту, викладачами та співробітниками НТУ заборонена.
2.3.4. Підкуп голосів суворо заборонений.
2.3.5. Передача особистого бюлетеня іншим особам суворо заборонена.
2.3.6. Виносити виборчий бюлетень за межі виборчої дільниці заборонено.
2.3.7. Будь-які спроби фальсифікації суворо заборонені.
2.3.8. День перед виборами вважається днем тиші, коли агітація заборонена.
2.4. Порушення правил передвиборчого процесу одним із кандидатів може слугувати
приводом для його виключення зі списку кандидатів.
2.5. 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 яка подається не пізніше ніж за 5 днів до проведення виборів. Порядок та
правила реєстрації спостерігачів затверджуються СВК НТУ.
2.6. 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.

Студентська виборча комісія НТУ (СВК НТУ):

3.1. Кількісний склад СВК НТУ складає 12 осіб;
3.2. СВК НТУ формують з числа студентів денної форми навчання на конференції студентів
НТУ;
3.3. СВК НТУ самостійно обирає Голову, заступника і секретаря комісії серед її членів;
3.4. СВК НТУ визначає та оголошує місце, терміни і умови проведення реєстрації кандидатів у
члени РСС університету, факультету або гуртожитку НТУ;
3.5. СВК НТУ проводить реєстрацію кандидатів;
3.6. СВК НТУ оголошує початок передвиборчого періоду, день і час проведення виборів;
3.7. СВК НТУ зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з цим
Положенням;
3.8. СВК зобов’язана заздалегідь скласти і оприлюднити списки виборців;
3.9. СВК НТУ підраховує кількість голосів та оголошує результати виборів;
3.10. 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.
3.11. 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.
3.12. СВК зобов’язана проводити підрахунок голосів виключно на місцях відповідного
голосування
4. Правила виборчого процесу.
4.1. Вибори є прямими. Виборці безпосередньо обирають кандидатів, висунутих та
зареєстрованих у порядку, передбаченому цим Положенням.
4.2. 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.
4.2.1. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи
розголошувати відомості, що дають можливість встановити зміст волевиявлення
конкретного виборця.
4.3. Виборець показує посвідчення особи (студентський квиток або залікова книжка) та
отримує бюлетень для голосування.
4.4. 
Прямі таємні вибори відбуваються протягом дня з 10.00. до 17.00, якщо інше не
передбачено рішенням СВК.

5. Виборчі дільниці.
5.1. Під час виборів в університеті діє дві виборчі дільниці, які знаходяться за адресою вул.
Михайла Омеляновича-Павленка 1, та вул. Михайла Бойчука 42.
5.2. На виборчих дільницях працюють члени СВК. Виборча дільниця працює з 10:00 до 17:00
5.3. Адміністрація університету забезпечує матеріально-технічну базу для проведення виборів.
Надає всі необхідні речі для проведення виборів (виборчі скриньки, матеріали для
формування місця голосування)
5.4. 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.

Додаток 1
ФОРМА БЮЛЕТНЯ
ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
(за
наявності кількох кандидатів на посаду)
таємного
голосування
для
обрання
___________________________
(найменування посади )

на виборах «___»_________20___ року.
№ Прізвище, ім’я,
з/ по батькові
п
кандидата
1
2
3

Рік народження, місце
навчання
та посада кандидата

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА

ЗА

