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1. Загальні положення
1.1. Порядок організації роботи спостерігачів (далі - Порядок) 

розроблено відповідно до Закону України «Про вишу освіту», «Методичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу витої освіти», затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 
42 Закону України «Про вищу освіту» (далі - Методичні рекомендації), 
Статуту Вінницького національного аграрного університету, Положення про 
порядок обрання ректора Вінницького національного аграрного університету 
(далі - Університет).

1.2. Цей Порядок визначає умови організації роботи спостерігачів під 
час проведення виборів ректора Вінницького національного аграрного 
університету з метою забезпечення демократичності, прозорості, та 
відкритості виборів.

1.3. Під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці 
мають право бути присутні не більше двох спостерігачів від кожного 
кандидата, а також не більше трьох громадських спостерігачів, 
акредитованих Організаційним комітетом, а в разі утворення виборчих 
дільниць у відокремлених структурних підрозділах - не більше двох 
спостерігачів від кожного кандидата і трьох громадських спостерігачів на 
кожній виборчій дільниці.

2. Права та обов’язки спостерігачів
2.1. Спостерігачі, акредитовані в установленому порядку мають 

право:
2.1.1. бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для

голосування; л
2.1.2. перед початком голосування разом з членами Головної виборчої 

комісії (дільничної виборчої комісії) оглядати усі наявні на виборчій дільниці 
скриньки для голосування;

2.1.3. у день голосування перебувати у приміщенні виборчої дільниці, 
спостерігати з місць, відведених для них Головною виборчою комісією 
(дільничною виборчою комісією) за діями членів Головної виборчої комісії
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(дільничної виборчої комісії), у тому числі під час видачі бюлетенів особам, 
які беруть участь у виборах ректора Університету, і підрахунку голосів, не 
заважаючи членам Головної виборчої комісії (дільничної виборчої комісії) та 
виборцям;

2.1.4. здійснювати фото- та відеофіксацію процесу голосування з місць, 
відведених для них Головною виборчою комісією (дільничною виборчою 
комісією) (при цьому забороняється вчинення дії щодо порушення таємниці 
голосування, зокрема, здійснення фото- та відеофіксування та розміщення 
відеокамер у спосіб, яким можна ідентифікувати конкретне волевиявлення);

2.1.5. бути присутніми на засіданнях Головної виборчої комісії 
(дільничної виборчої комісії), у тому числі при підрахунку голосів та 
встановленні підсумків голосування в день голосування у приміщенні, де 
проводиться голосування;

3.1.6. надавати звернення до Організаційного комітету, Головної 
виборчої комісії (дільничної виборчої комісії) з питань виборів;

2.1.7. вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих 
за кожного з кандидатів та бюлетенів, визнаних недійсними, а також за 
письмовою вимогою, отримувати копії протоколів про результати 
голосування.

2.2. Спостерігачам забороняється:
2.2.1. втручатися у роботу Головної виборчої комісії (дільничної 

виборчої комісії) вчиняти дії, що порушують громадський порядок, законний 
хід виборчого процесу, виконання членами Головної виборчої комісії 
(дільничної виборчої комісії) своїх повноважень;

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

2.2.3. бути присутнім при заповненні особою (у тому числі, на її 
прохання) бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином 
порушувати таємницю голосування;

2.2.4. вчиняти дії, які носять характер, або мають ознаки агітації «за» чи 
«проти» певного кандидата;

2.2.5. звертатися до особи, яка бере участь у виборах, з проханням 
оприлюднити своє волевиявлення.

2.3. За порушення спостерігачем вимог п. 3.2 цього Порядку голова 
Головної виборчої комісії (голова дільничної виборчої комісії) виносить йому 
попередження. У випадку повторного порушення Головна виборча комісії 
(дільнична виборча комісія) може прийняти мотивоване рішення про 
клопотання перед Організаційним комітетом про припинення повноважень 
спостерігача.

Таке рішення приймають не менше ніж половиною голосів членів 
Головної виборчої комісії (дільничної виборчої комісії), присутніх на 
засіданні комісії. Голова Головної виборчої комісії (голова дільничної 
виборчої комісії) негайно інформує Головну виборчу комісію та
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Організаційний комітет про прийняте рішення. Організаційний комітет 
невідкладно приймає мотивоване рішення про дострокове скасування 
акредитації спостерігача не менше, ніж половиною голосів членів 
Організаційного комітету, присутніх на засіданні. Таке рішення негайно 
доводиться до відома Головної виборчої комісії (дільничної виборчої комісії) 
та оприлюднюється через офіційний веб-сайт Університету.

2.4. Кандидат на посаду ректора Університету, керівник громадської 
організації мають право відкликати свого(їх) спостерігача(ів), звернувшись з 
письмовою заявою до Організаційного комітету про припинення його 
повноважень. На підставі такої заяви Організаційний комітет приймає 
рішення про скасування акредитації спостерігача. Таке рішення протягом 
доби оприлюднюється на офіційному веб-сайті Університету (відокремленого 
структурного підрозділу) та доводиться до відома Головної виборчої комісії 
(дільничної виборчої комісії). У разі прийняття такого рішення особа, що 
була спостерігачем зобов’язана негайно залишити приміщення для 
голосування.

2.5. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету чи 
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 
акредитації спостерігача. Таке рішення протягом доби оприлюднюється на 
офіційному веб-сайті Університету та доводиться до відома Головної 
виборчої комісії.

З моменту прийняття Організаційним комітетом * рішення про 
скасування акредитації спостерігача, його права, передбачені п.2.1 цього 
Порядку припиняються.

2.6. Якщо спостерігач від кандидата на посаду ректора університету, 
громадський спостерігач має право брати участь у виборах ректора 
університету, проте перебуває у день виборів не за місцем голосування, має 
право на підставі заяви проголосувати на дільничній виборчій дільниці за 
місцем перебування. Організаційний комітет передає відповідній виборчій 
комісії повідомлення щодо включення вказаної особи в список голосуючих.
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