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I. Загальні положення 

1.1.  Порядок акредитації громадських спостерігачів та організації роботи 

спостерігачів на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» (далі – Порядок) розроблено відповідно 

до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 

обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 та положення про порядок 

проведення виборів ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника», затвердженого вченою радою університету (протокол 

№ 1 від 29.01.2019 р.). 

1.2.  Громадським спостерігачем є член громадської організації, до 

статутної діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності та 

який надав письмову згоду бути громадським спостерігачем. 

1.3.  Спостерігачем від кандидата є особа, визначена кандидатом на 

посаду ректора Університету та яка надала письмову згоду бути спостерігачем. 

1.4.  Громадська організація має право делегувати до Університету на 

вибори ректора не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих 

організаційним комітетом, на кожну виборчу дільницю. 

1.5.  Кандидат на посаду ректора Університету має право делегувати до 

Університету на вибори ректора не більше  двох спостерігачів, зареєстрованих 

організаційним комітетом, на кожну виборчу дільницю. 

II. Порядок акредитації (реєстрації) 

2.1.  Для акредитації (реєстрації) спостерігачів громадська організація або 

кандидат на посаду ректора Університету не пізніше ніж за сім днів до дня 

голосування звертаються до організаційного комітету із проведення виборів 

ректора Університету (далі – Організаційний комітет) із клопотанням про 

акредитацію (реєстрацію) спостерігачів (додатки 1,2). 

2.2.  У клопотанні про акредитацію (реєстрацію) спостерігачів 

зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце 

фактичного проживання та адреса реєстрації, місце роботи, посада, номери 

контактних телефонів. 

2.3.  Клопотання про акредитацію спостерігачів підписується керівником 

громадської організації та засвідчується печаткою організації. До нього 

додаються копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, 

копія Статуту цієї організації та заяву особи про згоду бути громадським 

спостерігачем (додаток 3).  
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2.4.  Для акредитації  представники засобів масової інформації надають 

до Організаційного комітету заяву на фірмовому бланку, засвідчену печаткою, 

у якій зазначаються: прізвище, ім’я, по батькові, посада, відповідального 

працівника засобу масової інформації та номери контактних телефонів. До 

заяви додаються копії документів про реєстрацію ЗМІ та копії документів, що 

підтверджують особу акредитованого працівника. 

2.5. До клопотання про реєстрацію спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора Університету додаються заяви осіб про згоду бути 

спостерігачем від кандидата (додаток 4). 

2.6. Рішення про акредитацію (реєстрацію) спостерігача протягом трьох 

днів ухвалює Організаційний комітет за умови одержання документів, 

визначених цим Порядком, на засіданні, у якому беруть участь більше 

половини  його членів. 

2.7. Посвідчення про акредитацію (реєстрацію) спостерігача (додаток 5) 

підписується головою Організаційного комітету та скріплюється печаткою 

Університету. Посвідчення про акредитацію (реєстрацію) спостерігача 

видається безпосередньо особі, зазначеній у клопотанні з відміткою про це в 

реєстрі видачі посвідчень спостерігачам (додаток № 6). 

2.8. У випадку відмови в акредитації (реєстрації) Організаційний комітет 

письмово повідомляє громадську організацію або кандидата на посаду ректора 

Університету із зазначенням причини такого рішення. Підставою для відмови 

може бути порушення вимог, встановлених цим Порядком. 

2.9. Не пізніше 24 годин до початку виборів Організаційний комітет 

формує список акредитованих спостерігачів від громадських організацій і 

кандидатів на посаду ректора Університету (додаток 7) та передає його до 

виборчої комісії з проведення виборів ректора (далі – Виборча комісія). 

 

ІІІ. Права та обов'язки спостерігачів 

3.1.  Повноваження спостерігачів починаються з моменту їх акредитації 

(реєстрації) Організаційним комітетом та отриманням ними посвідчень 

спостерігачів на виборах ректора.  

3.2.  Під час голосування та підрахунку голосів на кожній виборчій 

дільниці мають право бути присутніми не більше двох спостерігачів від 

кожного кандидата та не більше трьох громадських спостерігачів.  

3.3.  Громадський спостерігач або спостерігач від кандидата має право: 

- бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування; 
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- оглядати перед початком голосування разом із членом Виборчої комісії 

усі наявні у приміщенні для голосування кабіни для таємного голосування, 

скриньки для голосування; 

- спостерігати за діями членів Виборчої комісії, зокрема під час видачі 

бюлетенів особам, які мають право брати участь у виборах ректора 

Університету (далі – виборці) і підрахунку голосів, при цьому не перешкоджати 

діяльності членів Виборчої комісії; 

- робити фото- та відеозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при 

цьому таємниці голосування; 

- бути присутнім на засіданнях Виборчої комісії, зокрема під час 

встановлення підсумків голосування; 

- звертатися із заявою чи скаргою до Організаційного комітету та 

Виборчої комісії щодо усунення порушень у разі їх виявлення; 

- складати акт про виявлені порушення, що підписується ним та не менше 

ніж двома особами, які мають право брати участь у виборах ректора 

Університету, що засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх 

прізвищ, імен, по батькові, місця проживання, та подавати його до 

Організаційного комітету та Виборчої комісії; 

- звертатися безпосередньо до Виборчої комісії, зокрема до її голови або 

заступника,  для отримання інформації будь-якого характеру, у тому числі про 

хід голосування; 

- отримувати копії протоколів про результати голосування. 

3.4.  Громадський спостерігач або спостерігач від кандидата не мають 

права: 

- безпідставно втручатися в роботу Виборчої комісії, чинити дії, що 

порушують хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам 

виборчої комісії здійснювати свої повноваження; 

- заповнювати бюлетень для голосування замість виборців (зокрема й на 

їх прохання); 

- бути присутнім при заповненні виборцем бюлетеня у кабіні для 

таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування; 

- робити фото- та відеофіксацію у будь-який спосіб у кабіні для таємного 

голосування під час заповнення бюлетенів виборцем; 

- впливати на виборця, робити заяви на підтримку чи проти будь-якого 

кандидата, вести передвиборчу агітацію в день голосування. 
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ІV. Припинення повноважень спостерігачів 

4.1.  Повноваження громадського спостерігача або спостерігача від 

кандидата припиняються після складання підсумкового протоколу про 

результати голосування Виборчою комісією та одержання (за необхідності) 

спостерігачем його копії. 

4.2.  Виборча комісія у разі порушення спостерігачами вимог, 

встановлених цим Порядком, може виносити йому попередження. 

4.3. У випадку повторного або грубого порушення вимог, встановлених 

цим Порядком, Виборча комісія може ухвалити рішення про позбавлення 

спостерігача права бути присутнім на своєму засіданні, під час проведення 

голосування, підрахунку голосів або про дострокове припинення повноважень. 

Таке рішення ухвалюється за умови, якщо за нього проголосувало більше 50 

відсотків членів Виборчої комісії. Про дострокове припинення повноважень 

спостерігача комісією ухвалюється мотивоване рішення, яке оформлюється 

протоколом. 

4.4. Громадська організація або кандидат на посаду ректора 

Університету мають право відкликати свого спостерігача, звернувшись із 

письмовою заявою до Виборчої комісії про дострокове припинення його 

повноважень. 

4.5. Громадський спостерігач або спостерігач від кандидата мають 

право у будь-який час звернутися до Виборчої комісії із заявою про складання 

своїх повноважень. На підставі такої заяви Виборча комісія приймає рішення 

про дострокове скасування реєстрації спостерігача, яке оформлюється 

протоколом. Копія протоколу надається керівнику відповідної громадської 

організації, кандидату на посаду ректора Університету. 

 

V. Прикінцеві положення 
5.1. Зміни, уточнення та доповнення до цього Порядку можуть 

вноситися на підставі рішення Організаційного комітету із проведення 

виборів ректора Університету. 

 

 

 

 

Голова Організаційного комітету                                                 Г.Й. Михайлишин 

 

 

Секретар                                                                                                        І.В. Кулик
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                                                                                               Додаток 1 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

                                                                       Голові організаційного комітету із                                                      
                                                                       проведення виборів ректора ДВНЗ  
                                                                       «Прикарпатський національний   
                                                                       університет імені Василя Стефаника»                  

                                                                       (Посада, ПІБ керівника громадської  
                                                                       організації, контактний телефон) 

 

КЛОПОТАННЯ 

про акредитацію громадських спостерігачів 

 Прошу акредитувати громадськими спостерігачами від 
____________________________________________________________________ 

(назва громадської організації) 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 7 травня 2019 року таких осіб:  

 
№ 
н/п 

 
Прізвище, ім`я по 

батькові, дата 
народження 

 

 
Місце 

фактичного 
проживання та 

адреса реєстрації 
 

 
 

Місце роботи, 
посада 

 
 

Контактний 
телефон 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

  
 

Додатки: 1. Заяви осіб про згоду бути спостерігачем на     арк. в    прим.; 

               2. Копія свідоцтва про реєстрацію громадської організації на    арк.       

в         прим. 

«___»_________2019 р.                                                                     _____________ 

                                                                                                                                           (підпис)    
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                                                                                              Додаток 2 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

                                                                       Голові організаційного комітету із                                                      
                                                                       проведення виборів ректора ДВНЗ  
                                                                       «Прикарпатський національний   
                                                                       університет імені Василя Стефаника»                  

                                                                       (ПІБ кандидата на посаду ректора,       
                                                                       контактний телефон) 
 

КЛОПОТАННЯ 

про реєстрацію спостерігачем від кандидата 

 Прошу зареєструвати спостерігачами від 
____________________________________________________________________ 

(ПІБ кандидата на посаду ректора) 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 7 травня 2019 року таких осіб:  

 
№ 
н/п 

 
Прізвище, ім`я по 

батькові, дата 
народження 

 

 
Місце 

фактичного 
проживання та 

адреса реєстрації 
 

 
 

Місце роботи, 
посада 

 
 

Контактний 
телефон 

 
1. 

 
 

   

 
2. 

 
 

   

  
 

Додаток: заяви осіб про згоду бути спостерігачем на     арк. в    прим. 

 

 

 «___»_________2019 р.                                                                     _____________ 

                                                                                                                                           (підпис)    
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                                                                                              Додаток 3 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

                                                                       Голові організаційного комітету із                                                      
                                                                       проведення виборів ректора ДВНЗ  
                                                                       «Прикарпатський національний   
                                                                       університет імені Василя Стефаника»                  

                                                                       (ПІБ громадського спостерігача,       
                                                                       контактний телефон) 
 

ЗАЯВА 

 Я _____________________________________________________________ 
(ПІБ спостерігача) 

даю згоду бути громадським спостерігачем від ___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(назва громадської організації) 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 7 травня 2019 року. З Порядком акредитації громадських 

спостерігачів на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» ознайомлений (ознайомлена). 

 

«___»_________2019 р.                                                                       _____________ 

                                                                                                                                           (підпис)    
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                                                                                              Додаток 4 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

                                                                       Голові організаційного комітету із                                                      
                                                                       проведення виборів ректора ДВНЗ  
                                                                       «Прикарпатський національний   
                                                                       університет імені Василя Стефаника»                  

                                                                       (ПІБ  спостерігача, контактний                                            
                                                                       телефон) 

ЗАЯВА 

 Я _____________________________________________________________ 
(ПІБ спостерігача) 

даю згоду бути спостерігачем від _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ПІБ кандидата на посаду ректора) 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» 7 травня 2019 року. З Порядком акредитації громадських 

спостерігачів на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» ознайомлений (ознайомлена). 

 

«___»_________2019 р.                                                                       _____________ 

                                                                                                                                           (підпис)    
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                                                               Додаток 5 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

 

 

 

 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора  

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

Посвідчення № ____ 

___________________________________________ 

(Прізвище, ім`я, по батькові) 

є громадським спостерігачем (спостерігачем) від __________________________                                

____________________________________________________________________ 

                        (назва громадської організації/ПІБ кандидата на посаду ректора) 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 7 травня 2019 р. 

Голова  оргкомітету                                                              ______________ 

                                                             мп                                                 підпис 

Дата видачі «___»___________ 2019 року 

Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу. 
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                                                                 Додаток 6 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

 

 

 

Реєстр 

видачі посвідчень спостерігачам на виборах ректора 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» 

 

№ 

н/п 

Номер 

посвідчення, 

дата видачі 

Назва громадської 

організації/ ПІБ 

кандидата 

ПІБ 

спостерігача 

Підпис про 

отримання 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

…  

 

   

 
 

 

 

Секретар організаційного комітету                                                              І.В. Кулик  



 

12 
 

                                                                 Додаток 7 
до Порядку акредитації громадських 
спостерігачів та організації роботи  
спостерігачів на виборах ректора 
ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника» 

 
 

 Список 

акредитованих (зареєстрованих) спостерігачів від громадських організацій 

та кандидатів 

на виборах ректора ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

№ 

н/п 

ПІБ спостерігача Назва громадської 

організації/ ПІБ 

кандидата 

Номер 

посвідчення 

Примітка 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

5.  

 

   

6.  

 

   

…  

 

   

Голова організаційного комітету                                                    Г.Й. Михайлишин 
                                                                                            


