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1. Загальні положення
1.1. П орядок акредитації та  організації роботи спостерігачів на виборах ректора Д ерж авного 
вищ ого навчального закладу "Івано-Ф ранківський національний м едичний університет" (далі 
- П орядок) розроблено відповідно до Закону У країни «П ро вищ у освіту», М етодичних 
реком ендацій щ одо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищ ого 
навчального закладу, затвердж ених П остановою  К абінету М іністрів У країни від 05.12.2014 
№  726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону У країни «Про вищ у освіту», Статуту 
Держ авного вищ ого навчального закладу "Івано-Ф ранківський національний медичний 
університет" та  П олож ення про організацію  виборчої системи та порядку обрання ректора 
ДВНЗ "Івано-Ф ранківський національний медичний університет" (далі - Університет).
1.2. Ц ей П орядок визначає умови акредитації та  організації роботи спостерігачів від 
кандидатів на посаду ректора У ніверситету та  громадських спостерігачів (далі - спостерігачі) 
під час проведення виборів ректора У ніверситету з метою дотримання принципів гласності, 
таєм ного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, 
забезпечення рівності прав учасників виборів та прозорості виборів ректора У ніверситету.
1.3. Ц ей П орядок, а також  зм іни і доповнення до нього, затвердж ую ться організаційним 
комітетом  з проведення виборів ректора У ніверситету.

2. Порядок акредитації спостерігачів від кандидата на посаду ректора
2.1. Н а виборах ректора У ніверситету під час виготовлення бюлетенів, голосування та 
підрахунку голосів маю ть право бути присутніми не більш е двох спостерігачів від кожного 
кандидата, акредитованих організаційним комітетом.
2.2. С постерігачів від кандидата на посаду ректора У ніверситету акредитує організаційний 
ком ітет за  поданням  кандидата на посаду ректора У ніверситету. С постерігачем  від кандидата 
на посаду ректора У ніверситету може бути будь-яка особа, крім членів виборчої комісії та 
членів організаційного комітету.
2.3. А кредитація спостерігачів від кандидатів на посаду ректора проводиться протягом  трьох 
робочих днів з дня подання .
2.4. У  поданні про акредитацію  спостерігачів від кандидата на посаду ректора У ніверситету 
зазначаю ться їх  прізвищ а, імена, по батькові, дата народження, м ісце роботи, посада, згода 
на обробку персональних даних, номери контактних телефонів. До подання додаю ться заяви 
про згоду цих осіб бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора У ніверситету.
2.5. О рганізаційний комітет приймає ріш ення про акредитацію  спостерігачів на виборах 
ректора У ніверситету та  видає їм  посвідчення (Д одаток 1 до цього Порядку).
2.6. К андидат на посаду ректора У ніверситету має право відкликати спостерігача, 
звернувш ись з письмовою  заявою  до організаційного комітету про припинення його 
акредитації, і подати документи для акредитації спостерігачем  інш ої особи.
2.7. Спостерігач від кандидата на посаду ректора У ніверситету має право у будь-який час 
звернутися до організаційного комітету із заявою  про припинення своєї акредитації. Н а 
підставі такої заяви організаційний ком ітет прийм ає ріш ення про скасування акредитації 
спостерігача. К опія ріш ення надається кандидату на посаду ректора Університету.

3. Порядок акредитації громадських спостерігачів
3.1. Н а виборах ректора У ніверситету під час виготовлення бю летенів, голосування та 
підрахунку голосів маю ть право бути присутніми не більш е трьох громадських спостерігачів, 
акредитованих організаційним  комітетом.
3.2. Громадським  спостерігачем  може бути будь-яка особа, крім членів виборчої комісії та 
членів організаційного комітету.
3.3. Громадський спостерігач має представляти громадську організацію , яка відповідає 
вимогам, зазначеним  у п. 3.4. П олож ення. О рганізаційний ком ітет приймає ріш ення про 
надання акредитації громадському спостерігачу або про відмову в наданні акредитації, про
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що повідомляє впродовж  двох днів після отримання клопотання про акредитацію  
спостерігача. Н евідповідність громадської організації вимогам, встановлених цим П орядком, 
є підставою  для відмови в наданні акредитації.
3.4. Громадська організація, до статутної діяльності якої належ ать питання освітньої, 
наукової та  медичної діяльності, зареєстрована у встановленому законодавством  У країни 
порядку, не пізніш е як за  сім  днів до дня голосування, може звернутися до О рганізаційного 
комітету з клопотанням  про акредитацію  спостерігача під час виборів ректора У ніверситету. 
До клопотання, підписаного керівником  громадської організації і засвідченого печаткою  
організації (за наявності), додаю ться копія статуту та свідоцтва про держ авну реєстрацію  
громадської організації, засвідчені в установленом у законодавством  У країни порядку.
3.5. У  поданні про акредитацію  громадських спостерігачів зазначаю ться їх прізвищ а, імена, 
по-батькові, дата народження, м ісце роботи, посада, згода на обробку персональних даних, 
номери контактних телефонів. Д о подання додаю ться заяви про згоду цих осіб бути 
громадськими спостерігачами.
3.6. О рганізаційний ком ітет приймає клопотання про акредитацію  громадських спостерігачів 
у терм іни від 7 до 14 днів до дати проведення виборів, приймає ріш ення про акредитацію  
спостерігачів на виборах ректора У ніверситету не пізніш е, ніж  за  5 днів до дати виборів, та 
видає їм  посвідчення (Д одаток 1 до цього Порядку).
3.7. К ерівник громадської організації має право відкликати спостерігача, звернувш ись з 
письмовою  заявою  до організаційного комітету про припинення його акредитації, і подати 
документи для акредитації спостерігачем  інш ої особи відповідно до п. 3.4. цього Порядку.
3.8. Громадський спостерігач має право у будь-який час звернутися до організаційного 
комітету із заявою  про припинення своєї акредитації. Н а підставі такої заяви організаційний 
ком ітет приймає ріш ення про скасування акредитації спостерігача. К опія ріш ення надається 
керівнику відповідної громадської організації.

4. Організація роботи спостерігачів.
4.1. Спостерігачі маю ть право:
- бути присутнім  під час виготовлення бю летенів для голосування;
- перебувати у приміщ енні для голосування під час голосування, спостерігати за  діями членів 
виборчої комісії з проведення виборів ректора У ніверситету, у том у числі під час видачі 
бю летенів особам, які беруть участь у виборах ректора У ніверситету, і підрахунку голосів, не 
переш кодж аю чи членам  виборчої комісії виконувати свої обов’язки;
- проводити відео- та  фотозйомку, не поруш ую чи при цьому таємниці голосування;
- бути присутнім  на засіданнях виборчої комісії, у том у числі при підрахунку голосів та 
встановленні підсумків голосування, в день голосування у приміщ енні, де проводиться 
голосування;
- звертатися із заявою  чи скаргою  до виборчої комісії щ одо усунення поруш ень порядку 
проведення виборів;
- складати акт про виявлені поруш ення, що підписується ним та не менш  як двом а особами, 
що маю ть право брати участь у виборах ректора У ніверситету та  засвідчую ть факт цього 
поруш ення, із зазначенням  їх  персональних даних, та  подавати його до виборчої комісії.
4.2. С постерігачам  заборонено:
- втручатися в роботу виборчої комісії та  організаційного комітету, чинити дії, що 
поруш ую ть хід  виборчого процесу або заваж аю ть членам  виборчої комісії здійсню вати свої 
повноваження;
- заповню вати зам ість особи, яка має право брати участь у виборах ректора У ніверситету (у 
тому числі на його прохання), бю летень для голосування;
- бути присутнім  при заповненні особою бю летеня у кабіні для таєм ного голосування або 
інш им чином поруш увати таємницю  голосування.
4.3. У  разі поруш ення спостерігачами вим ог п.п. 4.1., 4.2. цього П орядку виборча комісія
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робить йому попередж ення. У  випадку повторного або грубого поруш ення спостерігачем  
вим ог п.п. 4.1., 4.2. цього П орядку виборча комісія тим часово припиняє повноваження 
спостерігача та  інформ ує про це О рганізаційний ком ітет для виріш ення питання про 
позбавлення спостерігача акредитації.
4.4. П овноваж ення спостерігачів припиняю ться після складання підсумкового протоколу про 
результати голосування на виборах ректора У ніверситету.
4.5. Зміни, уточнення та доповнення до цього П орядку мож уть вноситися на підставі ріш ення 
О рганізаційного комітету з проведення виборів ректора Університету.
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Додаток 1
до Порядку акредитації та організації роботи 
спостерігачів на виборах ректора 
Державного вищого навчального закладу 
"Івано-Франківський національний медичний університет

Зразок
посвідчення спостерігача на виборах ректора Державного вищого навчального закладу "Івано- 

Франківський національний медичний університет"

Фото (3x4) ПОСВІДЧЕННЯ №

(прізвище, ім’я, по батькові)

є спостерігачем  від

М П на виборах ректора ДВНЗ «Івано-Франківський 
національний медичний університет»

Голова оргкомітету ( ) 

П освідчення видане « » 2018 р.
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