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1.1. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів під час
проведення виборів ректора Київського державного інституту декоративноприкладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука (надалі - Інститут) з
метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів, що
проводяться таємним голосуванням.
1.2. Кандидат напосаду ректора Інститутумає право матиспостерігачів (по
двіособи від кожного кандидата).
1.3.

У

виборах

ректора

на

присутніспостерігачівідкандидатівна

виборчійдільниціможуть

посаду

ректора

Інституту

бути
та

громадськихорганізацій.
1.4. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх реєстрації виборчою
комісією з проведення виборів ректора Інституту і припиняються після
складання підсумкового протоколу про результати голосування на виборах
ректора Інституту.
1.5. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Інституту чи
громадської організації може бути будь-яка особа, крім членів виборчої комісії;
членів організаційного комітету.
1.6.

Громадськаорганізація,

до

статутноїдіяльностіякої

належать

питанняосвітньої та науковоїдіяльності, зареєстрована у встановленому законом
порядку, не пізніше, ніж засімднів до дня голосуванняможезвернутися до
організаційногокомітету з клопотанням про дозвілматиспостерігачапід час
виборів

ректора

Інституту.

До

клопотання,

підписаногокерівникомгромадськоїорганізації

і

засвідченогопечаткоюорганізації, додаютьсякопія статуту та свідоцтва про
державнуреєстраціюгромадськоїорганізації, засвідчені в установленому порядку.
1.7.

Організаційнийкомітетприймаєрішення

про

наданнядозволугромадськійорганізації (акредитація) матиспостерігачаабо про
відмову

в

наданні

такого

дозволу,

про

щоповідомляєгромадськуорганізаціювпродовждвохднівпісляотриманняклопотан
ня.

Підставою

для

відмовиможе

бути

лишепорушеннягромадськоюорганізацієювимог,

встановлених

пунктом

1.6

цього Порядку.
1.8.

Спостерігачівід

кандидата

напосаду

ректора,

громадськоїорганізаціїреєструютьсявиборчоюкомісією за поданнямвідповідного
кандидата на посаду ректора абокерівникагромадськоїорганізації.
1.9. У поданні про реєстраціюспостерігачівзазначаютьсяїхпрізвища, імена,
по батькові, дата народження, місце фактичного проживання та адреса
реєстрації, місцероботи, посада (рід заняття), номериконтактнихтелефонів. До
поданнядодаються заяви про згодуцихосіб бути спостерігачамивід кандидата на
посаду

ректора

чигромадськоїорганізації.

До

поданнявідгромадськоїорганізаціїдодаєтьсятакожкопіярішенняорганізаційногоко
мітету про дозвілматиспостерігачівпід час виборів ректора.
Подання про реєстраціюспостерігача за підписом кандидата на посаду
ректора,

керівникавідповідноїгромадськоїорганізації

вноситься

до

виборчоїкомісії не пізніш як за три дні до дня голосування.
1.10.

Підставою

для

відмови

у

реєстраціїспостерігачаможе

бути

лишепорушенняпунктів 1.7, 1.8 і 1.9 цього Порядку.
1.11. Виборчакомісіяприймаєрішення про реєстраціюспостерігачів на
виборах ректора та видаєїмпосвідчення (див. додатки), не пізнішенаступного дня
післявнесенняподання.
1.12. Спостерігачвід кандидата напосаду ректора має право:
1) перебувати у приміщенні для голосуванняпід час голосування,
спостерігати з будь-якоївідстані за діямичленіввиборчоїкомісії, у тому числіпід
час

видачібюлетенів

особам,

якіберуть

участь

у

виборах

ректора,

і

підрахункуголосів, не заважаючи членам виборчоїкомісіїфізично;
2) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючипри
цьомутаємниціголосування;
3) бути присутнімпід час виготовленнябюлетенів для голосування;
4) бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при
підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, в день голосування у

приміщенні, де проводиться голосування (не більше однієї особи від одного
кандидата, однієї особи від громадської організації);
5) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення
порушень в разі їх виявлення;
6) складати акт про виявлення порушення, що підписується власне ним та
не менш як двома особами, що мають право брати участь у виборах ректора та
засвідчують факт цього порушення, із зазначенням прізвищ, імен, по батькові,
місця проживання та адреси житла, та подавати його до виборчої комісії;
7)

вживатинеобхіднихзаходівв

межах

законодавстващодоприпиненняпротиправнихдійпід

час

чинного
голосування

та

підрахункуголосів у приміщенні для голосування;
8) вимагатипроведення повторного підрахункубюлетенів, поданих за
кожного з кандидатів, а такожбюлетенів, визнанихнедійсними;
9) отримуватикопіїпротоколів про результатиголосування.
1.13.

Спостерігачвід

кандидата

напосаду

ректора

Інституту,

громадськоїорганізації не має права:
1) безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що
порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають
членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
2) заповнюватизамість особи, яка має право брати участь у виборах
ректора Інституту (у тому числі й на йогопрохання), бюлетень для голосування;
3)

бути

присутнім

при

заповненніособоюбюлетеня

у

кабіні

для

таємногоголосуванняабоіншим чином порушуватитаємницюголосування.
1.14. Виборчакомісіяможедостроковоприпинитиповноваженняспостерігача
у

разіпорушення

ним

цього

Порядку.

Про

достроковеприпиненняповноваженьспостерігачаприймаєтьсямотивованерішення
.
1.15. У разіпорушенняспостерігачемвід кандидата на посаду ректора
Інституту,

громадськоїорганізаціївимог

пункту

1.13

цього

Порядку

виборчакомісіяробитьйомупопередження. У випадку повторного або грубого

порушеннявимог пункту 1.13 цього Порядку виборчакомісіяможепозбавитийого
права бути присутнім на своємузасіданніабопід час підрахункубюлетенів.
1.16. Виборчакомісіяможеприйнятимотивованерішення про позбавлення
права

спостерігача

бути

присутніми

на

своємузасіданні,

проведенняголосування,

під

час

підрахункуголосів,

якщовінпротиправноперешкоджаєпроведеннювказанихдій.
Такерішенняприймається

не

меншеніждвоматретинамиголосівчленіввиборчоїкомісії,

присутніх

на

засіданнікомісії.
1.17.

Кандидат

напосаду

ректора

Інститутуабокерівникгромадськоїорганізаціїмає право відкликатиспостерігача,
звернувшись

з

письмовоюзаявою

припиненняйогоповноважень,

і

до
подати

виборчоїкомісіїщодо
документи

для

реєстраціїспостерігачеміншої особи у встановленому порядку.
1.18.

Спостерігачвід

громадськоїорганізаціїмає

кандидата
право

у

напосаду
будь-який

ректора
час

Інституту,

звернутися

до

виборчоїкомісіїіззаявою про складеннясвоїхповноважень. На підставітакої заяви
виборчакомісіяприймаєрішення
Копіярішеннянадається

про

кандидату

скасуванняреєстраціїспостерігача.
на

Інститутучикерівникувідповідноїгромадськоїорганізації.

посаду

ректора
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