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1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок обрання представників з числа студентів, для участі у виборах 
ректора (далі - Положення) ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний 
університет" (далі - Університет) розроблено відповідно до Закону України «Про вищу 
освіту», «Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника вищого навчального закладу», затверджених постановою Кабінету 
міністрів України №726 від 05.12.2014 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України 
«Про вищу освіту», Статуту Університету, «Положення про студентське самоврядування 
ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет», Положення «Про 
організацію виборчої системи та порядку обрання ректора Державного вищого навчального 
закладу "Івано-Франківський національний медичний університет".
1.2 Виборні представники з числа студентів Університету, які мають право брати участь у 
виборах ректора Університету (далі - Представники), обираються студентами прямими 
таємними виборами. Кількість Представників складає не менше 15 відсотків осіб, які мають 
право брати участь у виборах згідно з ч.2 ст.42 Закону України «Про вищу освіту».
1.3. Усі студенти, які навчаються в університеті за денною формою навчання, мають рівні 
права та можуть обиратися та бути обраними до числа Представників.
1.4. З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її право 
на представницькі функції в числі Представників.
1.5. Представники обираються строком на одні вибори ректора Університету. У разі, якщо 
вибори визнаються такими, що не відбулися, Представники зберігають свої представницькі 
функції до того часу, поки вибори не визнають такими, що відбулися, але не більше ніж на 
один рік або до настання обставин, зазначених у п.1.4.
1.6. Для контролю та організації за ходом процесу обрання Представників формується 
виборча комісія студентів. Комісія обирається із числа студентів, які навчаються в 
університеті на денній формі. Кількісний та особовий склад Комісії затверджує конференція 
студенів Університету.
1.7. Комісія на першому засіданні обирає зі свого складу голову, заступника голови та 
секретаря.
1.8. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів, присутніх на 
засіданні, та фіксуються протоколом.
1.9. Повноваження Комісії регламентуються цим Положенням.
1.10. Адміністрація Університету не має права втручатися в процес формування виборчих 
комісій студентів, делегування до числа кандидатів у Представники, а також безпосередньо 
обрання Представників.

2. Делегування студентів до числа кандидатів у представники
2.1. Делегування студентів до числа кандидатів у Представники відбувається окремо від 
кожного курсу факультетів Університету та відділень медичного коледжу відповідно до 
квоти представництва.
2.2. Кількість (квота) Представників для участі у виборах ректора Університету з числа 
студентів визначається як частка, пропорційна до числа студентів, які навчаються на 
кожному курсі факультетів Університету та відділень медичного коледжу.
2.3. Кандидати у Представники висуваються студентськими колективами академічних груп, 
курсів, органами студентського самоврядування, громадських організацій студентів та 
затверджуються загальними зборами шляхом відкритого голосування. Кількість кандидатів 
у Представники не може бути меншою, ніж квота, визначена для студентів відповідного 
курсу факультету Університету та відділення медичного коледжу.
2.4. Списки кандидатів у Представники формуються Студентським парламентом на основі 
витягів з протоколів зборів студентських колективів, де проходило їх висування, та
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передаються до виборчої комісії студентів.

3. Вибори представників
3.1. Вибори Представників відбуваються прямим таємним голосуванням серед кандидатів, 
обраних студентськими колективами курсів факультетів Університету та відділень 
медичного коледжу.
3.2. Виборча комісія студентів отримує від організаційного комітету список осіб, які мають 
право брати участь у виборах Представників не пізніше, ніж за 5 календарних днів до дати 
проведення виборів.
3.3. Виборча комісія організовує проведення виборів на всіх курсах факультетів 
Університету та відділень медичного коледжу.
3.4. Виборча комісія виготовляє бюлетені для таємного голосування (додаток 1) не пізніше, 
ніж за 24 години до початку виборів Представників у кількості, що відповідає кількості осіб, 
які мають право брати участь у голосуванні та включені до списків виборців. Бюлетені для 
голосування посвідчуються на зворотному боці підписами голови та секретаря комісії. 
Виготовлені бюлетені зберігаються в закритому та опечатаному стрічкою з підписами голови 
та секретаря комісії, скріпленою печаткою Студентського парламенту, в сейфі в приміщенні 
Студентського парламенту.
3.5. Голосування за Представників проводиться по курсах факультетів Університету та 
відділень медичного коледжу відповідно до доведених квот. Інформація про дату, час і місце 
голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше, ніж за три дні до дня 
виборів Представників через інформаційні ресурси (веб-сайт тощо).
3.6. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути присутніми члени 
виборчої комісії студентів, члени організаційного комітету та виборчої комісії з проведення 
виборів ректора Університету, кандидати на посаду ректора Університету, спостерігачі, 
акредитовані організаційним комітетом, представники МОЗ та МОН України.
3.7. Голосування проводиться в одному з корпусів Університету. Рекомендований час 
проведення виборів з 9.00 до 17.00. Приміщення для голосування повинно бути обладнане 
достатньою кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні 
для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі бюлетенів для голосування, 
вхід і вихід з кабін для таємного голосування, виборчі скриньки були у полі зору членів 
комісії та осіб, які мають право бути присутніми в приміщенні для голосування. В кабінах 
для таємного голосування повинно бути забезпечено належне освітлення, а також наявність 
засобів для заповнення бюлетеня для голосування.
3.8. Організація проведення голосування та підтримання належного порядку у приміщенні 
для голосування, забезпечення таємності голосування покладаються на членів виборчої 
комісії.
3.9. Голова комісії у день виборів передає членам комісії, які здійснюють видачу бюлетенів 
для голосування, список виборців. Відповідні члени комісії забезпечують їх збереження і 
дотримання порядку їх використання.
3.10. Голова комісії у день виборів передає необхідну кількість бюлетенів для голосування 
членам комісії, що видають бюлетені особам, які мають право брати участь у виборах.
3.11. Член комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, 
яка має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу (паспорт, 
студентський квиток). Особа, яка отримує бюлетень для голосування, ставить навпроти свого 
прізвища підпис у списку осіб, які мають право брати участь у голосуванні.
3.12. Бюлетень для голосування заповнюється особою, яка бере участь у голосуванні, 
особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення бюлетенів забороняється 
присутність у кабіні для таємного голосування інших осіб, здійснення фото - та відео- 
фіксації у будь-який спосіб. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно 
заповнити бюлетень для голосування, має право за дозволом голови комісії скористатися
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допомогою іншої особи, крім членів комісії та спостерігачів.
3.13. У бюлетені для голосування особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «+», 
або іншу, що засвідчує її волевиявлення, у квадраті навпроти прізвища кандидата, Кількість 
позначок не повинна перевищувати кількості Представників, визначених відповідною 
квотою.
3.14. Бюлетень вважається недійсним у разі:
- перевищення кількості позначок понад встановлену квоту Представників;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.
Якщо позначок у бюлетені поставлено менше, ніж передбачено квотою, то бюлетень буде 
вважатися дійсним, оскільки голосування рейтингове.
3.15. Підрахунок голосів членами виборчої комісії починається негайно після закінчення 
голосування та проводиться відкрито у тому ж приміщенні, де відбувалося голосування, без 
перерви і закінчується після складення та підписання протоколу про результати голосування.
3.16. Скриньки для голосування після перевірки цілісності пломб та печаток відкриваються 
членами виборчої комісії почергово. Під час відкриття скриньки її вміст викладається на 
стіл, за яким розміщуються члени виборчої комісії.
3.17. Члени виборчої комісії підраховують загальну кількість виданих для голосування 
бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування.
3.18. Формування рейтингового списку кандидатів у Представники проводиться шляхом 
підрахунку кількості позначок «+», або інших, що засвідчують волевиявлення, у квадраті 
навпроти прізвища кожного окремого кандидата. Під час розкладання бюлетенів визначений 
виборчою комісією член комісії показує кожний бюлетень усім членам комісії та особам, які 
присутні під час підрахунку голосів, та оголошує зміст волевиявлення. Окремо визначаються 
недійсні бюлетені.
3.19. У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня виборча комісія приймає рішення 
шляхом голосування. При цьому кожен член виборчої комісії має право оглянути бюлетень 
особисто. На час огляду бюлетеня робота з іншими бюлетенями припиняється.
3.20. Обраними вважаються кандидати у Представники, які посіли в рейтинговому списку 
місця, які передбачені квотами, але при цьому набрали не менше 50% голосів виборців, що 
брали участь у голосуванні.
3.21. У випадку, коли кандидати набрали однакову найменшу кількість голосів і їх обрання 
призведе до перевищення встановленої квоти, виборча комісія студентів призначає другий 
тур виборів у Представники серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість 
голосів. Другий тур виборів проводиться у визначений виборчою комісією день, але не 
пізніше дати, встановленої наказом ректора Університету щодо термінів проведення виборів 
Представників. Члени комісії повторно виготовляють ту саму кількість бюлетенів з 
внесенням кандидатур, які набрали однакову найменшу кількість голосів після чого 
проводиться процедура голосування, аналогічна попередній.
3.22. Вибори вважаються дійсними, якщо в них взяли участь більше 50% студентів, внесених 
до списку виборців.
3.23. Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол у трьох 
примірниках. Копії протоколу можуть надаватися кожному члену виборчої комісії, 
кандидатам та спостерігачам. Кожен примірник протоколу підписується головою, 
заступником голови, секретарем та присутніми членами виборчої комісії. У разі незгоди з 
результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член виборчої комісії має 
право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. 
Відмова від підписання протоколу не допускається. Два примірники протоколу, скріплені 
печаткою Студентського парламенту, передаються організаційному комітету з проведення 
виборів безпосередньо в день голосування, один залишається у виборчій комісії.
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3.24. У разі незгоди з результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, член 
виборчої комісії має право письмово викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається 
до протоколу. Відмова від підписання протоколу не допускається.
3.25. Разом з протоколом організаційному комітету передаються усі заяви та скарги, подані 
кандидатами, спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами їх розгляду.
3.26. Уся виборча документація з проведення виборів Представників (запаковані у підписані 
членами виборчої комісії конверти бюлетені для таємного голосування; списки студентів, які 
взяли участь у виборах тощо) передається у день проведення голосування представникові 
організаційного комітету, який був присутнім на виборах.
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Додаток 1
ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування з обрання представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора ДВНЗ "Івано-Франківський національний 
медичний університет" в ід_______курсу_____________________ факультету

«__» _____________ 2018 р

Для здійснення волевиявлення в колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка 
бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує 
її волевиявлення.

Виборець може голосувати не більше, ніж з а ________кандидатів.

№ Прізвище, ім’я та по батькові Група "ЗА"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Сторінка 6 з 6
Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


