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Загальна частина 

1. Директор обирається за конкурсом на замiщення посади директора шляхом 

таємного голосування строком на п’ять рокiв вiдповiдно до Закону України «Про вищу 

освiту», Статуту навчального закладу та з урахуванням цього Положення. 

2. Вибори директора (далi — вибори) проводяться з дотриманням таких принципiв: 

- вiдкритостi; 

- гласностi; 

- таємного та вiльного волевиявлення; 

- добровiльної участi у виборах; 

- демократичностi; 

- забезпечення рiвностi прав учасникiв виборiв. 

3. Забезпечення проведення виборiв здiйснюється засновником (засновниками) 

вищого навчального закладу або уповноваженим ним (ними) органом (особою) (далi — 

засновник). 

4. Процедура обрання директора складається з таких етапiв: 

1) оголошення конкурсу та прийом документiв вiд претендентiв на посаду директора (далi 

— претенденти); 

2) пiдготовка виборiв; 

3) проведення виборiв. 

Оголошення про проведення конкурсу та прийом документiв вiд претендентiв 

5. Конкурс оголошується Міністерством освіти і науки України. 

6. Оголошення про проведення конкурсу не пiзнiше, нiж за два мiсяцi до 

закiнчення строку контракту особи, яка займає посаду директора, або протягом тижня з 

дня утворення вакансiї публiкується засновником у газетi «Освiта України» та водночас 

розмiщується на його веб-сайтi (за наявності) i офiцiйному веб-сайтi 

Дніпродзержинського енергетичного технікуму. 

7. Претенденти можуть бути висунутi трудовим колективом навчального закладу 

чи його структурного пiдроздiлу, первинною профспiлковою органiзацiєю працiвникiв та 

студентiв навчального закладу, а також шляхом самовисування. 

8. Претенденти для участi у конкурсi подають такi документи: 
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- заяву про участь у конкурсi на iм’я засновника, в якiй зазначається про застосування або 

незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статтi 42 

Закону України «Про вищу освiту» ; 

- особовий листок з облiку кадрiв з фотографiєю розмiром 3 × 4 сантиметри; 

- автобiографiю; 

- копiї документiв про вищу освiту, науковий ступiнь та вчене звання; 

- довiдку про проходження попереднього (перiодичного) психiатричного огляду, яка 

видається вiдповiдно до Порядку проведення обов’язкових попереднiх та перiодичних 

психiатричних оглядiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 

вересня 2000 р. № 1465 (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); 

- довiдку про наявнiсть або вiдсутнiсть судимостi; 

- витяг з Єдиного державного реєстру осiб, якi вчинили корупцiйнi правопорушення; 

- копiю паспорта, засвiдчену претендентом; 

- копiю трудової книжки; 

- письмову згоду на збiр та обробку персональних даних. 

Копiї документiв, якi подаються претендентом (крiм копiї паспорта), можуть бути 

засвiдченi за мiсцем роботи претендента, засновником або нотарiально. 

9. Прийом документiв претендентiв здiйснюється засновником протягом двох 

мiсяцiв з дня публiкацiї оголошення про проведення конкурсу. 

У разi надiслання документiв поштою датою подання документiв вважається дата, 

зазначена на поштовому штемпелi. 

Документи, поданi претендентами пiсля закiнчення встановленого строку, не 

розглядаються та повертаються особам, якi їх подали. 

10. Засновник проводить перевiрку вiдповiдностi претендентiв вимогам до 

директора, встановленим частиною першою статтi 42 Закону України «Про вищу освiту», 

i, протягом десяти календарних днiв з дати завершення строку подання претендентами 

документiв, подає перелiк кандидатiв на посаду директора (далi — кандидат), якi 

вiдповiдають зазначеним вимогам, до навчального закладу для голосування. 

11. Усi претенденти, якi своєчасно подали документи для участi в конкурсi, 

письмово повiдомляються засновником про прийняте рiшення щодо їх кандидатур не 

пiзнiше нiж протягом десяти календарних днiв з дати закiнчення строку подання 

претендентами документiв. 

12. Кандидат має право: 

- проводити зустрiчi з працiвниками та студентами навчального закладу; 

- визначати не бiльше двох спостерiгачiв за ходом голосування; 

- бути присутнiм пiд час голосування за мiсцем його проведення; 

- бути присутнiм пiд час проведення пiдрахунку голосiв та складення протоколу про 

результати голосування. 

Кандидат може мати iншi права, якi випливають з його участi у виборах i 

передбаченi Статутом Дніпродзержинського енергетичного технікуму. 

Усi кандидати мають рiвнi права. 

13. Оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх обговорення здiйснюється 

на зустрiчах та зборах трудового колективу навчального закладу без будь-яких обмежень. 



14. Виборчi програми кандидатiв розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi 

навчального закладу не пiзнiше, нiж за десять календарних днiв до дати проведення 

виборiв. 

Пiдготовка виборiв 

15. Вибори призначаються не пiзнiше, нiж на тридцятий день з дати закiнчення 

строку прийому документiв претендентiв без урахування канiкулярного перiоду. 

16. Брати участь у виборах мають право: 

-   педагогiчний штатний працiвник технікуму; 

- представники з числа iнших штатних працiвникiв, якi обираються вiдповiдними 

працiвниками шляхом проведення прямих таємних виборiв; 

- виборнi представники з числа студентiв, якi обираються студентами шляхом прямих 

виборiв. 

Критерiєм вiднесення штатного працiвника навчального закладу до певної категорiї 

є посада за основним мiсцем роботи, яку займає такий працiвник у навчальному закладi. 

17. Штатний працiвник вищого навчального закладу, який на момент проведення 

виборiв перебуває у вiдпустцi, має право брати участь у виборах. Якщо на посадi, яку 

займає такий штатний працiвник, у перiод його вiдпустки (у випадках, передбачених 

законом) перебуває iнша особа, вона також має право брати участь у виборах. 

18. Студенти очної (денної) форми навчання, якi на момент проведення виборiв є 

одночасно штатними працiвниками навчального закладу, в якому проводяться вибори, 

беруть участь у виборах за квотою представництва студентiв навчального закладу. 

19. Порядок обрання представникiв для участi у виборах з числа штатних 

працiвникiв, якi не є педагогiчними працiвниками навчального закладу, визначається 

положенням, яке затверджується даним Положенням. 

20. Порядок обрання представникiв для участi у виборах з числа студентiв 

навчального закладу визначається Положенням про студентське самоврядування, яке 

ухвалюється вiдповiдно до статтi 40 Закону України «Про вищу освiту» . 

21. Керiвник протягом семи календарних днiв з дати публiкацiї оголошення про 

проведення конкурсу видає наказ про органiзацiю виборiв, в якому, зокрема, визначається: 

- персональний склад органiзацiйного комiтету з проведення виборiв (далi — 

органiзацiйний комiтет); 

- персональний склад виборчої комiсiї; 

- кiнцевий строк обрання представникiв для участi у виборах з числа iнших штатних 

працiвникiв вищого навчального закладу, якi не є педагогiчними працiвниками, а також 

виборних представникiв з числа студентiв. 

22. Органiзацiйний комiтет i виборча комiсiя дiють вiдповiдно до Статуту 

Дніпродзержинського енергетичного технікуму та положень про них, якi затверджуються 

педагогічною радою навчального закладу за погодженням з виборним органом первинної 

профспiлкової органiзацiї навчального закладу. 

До складу органiзацiйного комiтету та виборчої комiсiї включаються педагогiчнi, 

iншi працiвники та студенти навчального закладу. Кандидат не може бути членом 

органiзацiйного комiтету чи виборчої комiсiї. Одна i та сама особа не може бути 

одночасно членом органiзацiйного комiтету i виборчої комiсiї. 

Органiзацiйний комiтет i виборча комiсiя на першому засiданнi обирають iз свого 

складу голову, заступника голови та секретаря. 



23. Керiвник зобов’язаний забезпечити створення належних умов для роботи 

органiзацiйного комiтету та виборчої комiсiї, надавати iнформацiю та документи, 

необхiднi для виконання покладених на них завдань, а також надати органiзацiйному 

комiтетовi та виборчiй комiсiї окремi придатнi для роботи примiщення, забезпечити 

наявнiсть у таких примiщеннях необхiдних засобiв зв’язку, оргтехнiки тощо. 

24. Органiзацiйний комiтет складає та подає виборчiй комiсiї список осiб, якi 

мають право брати участь у виборах (далi — список виборцiв), не пiзнiше нiж за сiм 

календарних днiв до дати проведення виборiв. 

25. Кандидат має право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви 

до органiзацiйного комiтету не пiзнiше нiж за 24 години до початку виборiв. Така 

iнформацiя невiдкладно доводиться органiзацiйним комiтетом до вiдома виборчої комiсiї 

для внесення вiдповiдних змiн до бюлетенiв для голосування. 

26. Бюлетенi для голосування виготовляються виборчою комiсiєю не ранiше нiж за 

20 i не пiзнiше нiж за 12 годин до початку виборiв у кiлькостi, що вiдповiдає кiлькостi 

осiб, якi мають право брати участь у виборах (далi — виборцI) та включенi до списку 

виборцiв, посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови та секретаря виборчої 

комiсiї, що виготовляє бюлетенi, та скрiплюються печаткою вищого навчального закладу 

або його вiдокремленого структурного пiдроздiлу. 

Кандидати та спостерiгачi мають право бути присутнiми пiд час виготовлення 

бюлетенiв для голосування. 

27. Форма бюлетеня для голосування затверджується МОН. 

Бюлетенi для голосування зберiгаються у примiщеннi виборчої комiсiї у закритому 

сейфi (металевiй шафі), який опечатується стрiчкою з проставлянням на нiй пiдписiв 

голови комiсiї, а також його заступника або секретаря. Персональна вiдповiдальнiсть за 

вiдповiднiсть кiлькостi бюлетенiв кiлькостi виборцiв та збереження бюлетенiв 

покладається на голову виборчої комiсiї. 

28. Скриньки для голосування повиннi бути прозорi, опломбованi та опечатанi 

печаткою навчального закладу. 

29. Порядок органiзацiї роботи спостерiгачiв визначається органiзацiйним 

комiтетом. 

Проведення виборiв 

30. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здiйснюється з 9 до 15 

години у примiщеннi навчального закладу. 

Інформацiя про дату, час i мiсце проведення виборiв пiдлягає оприлюдненню 

виборчою комiсiєю не пiзнiше, нiж за сiм календарних днiв до дати проведення виборiв з 

використанням iнформацiйних ресурсiв навчального закладу (дошки оголошень, 

офiцiйного веб-сайту тощо). 

31. Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв має право бути присутнiм 

представник засновника. 

МОН може делегувати свого представника на вибори до навчального закладу 

незалежно вiд форми власностi та пiдпорядкування. 

Пiд час голосування та пiдрахунку голосiв мають право бути присутнiми не бiльше 

двох спостерiгачiв вiд кожного кандидата. 

32. Примiщення для голосування повинне бути обладнане достатньою кiлькiстю 

кабiн для таємного голосування. Розмiщення обладнання у примiщеннi для голосування 

здiйснюється у такий спосiб, щоб мiсця видачi бюлетенiв для голосування, вхiд i вихiд iз 

кабiн для таємного голосування, виборчi скриньки перебували у полi зору членiв виборчої 



комiсiї та осiб, якi мають право бути присутнiми у примiщеннi для голосування. У кабiнах 

для таємного голосування необхiдно забезпечити наявнiсть належного освiтлення та 

засобiв для заповнення бюлетеня для голосування. 

33. Органiзацiя проведення голосування, пiдтримання належного порядку у 

примiщеннi для голосування та забезпечення таємностi голосування покладаються на 

виборчу комiсiю. 

Голова виборчої комiсiї перед початком голосування: 

- надає для огляду членам виборчої комiсiї, присутнiм кандидатам, а також спостерiгачам 

усi наявнi на виборчiй дiльницi виборчi скриньки; 

- передає необхiдну кiлькiсть бюлетенiв для голосування членам виборчої комiсiї, якi 

видають бюлетенi виборцям; 

- передає членам виборчої комiсiї, якi видають бюлетенi для голосування, список 

виборцiв. Вiдповiднi члени виборчої комiсiї забезпечують їх збереження i дотримання 

порядку використання. 

34. Член виборчої комiсiї здiйснює видачу бюлетеня для голосування за умови 

пред’явлення виборцем документа, що посвiдчує особу. Особа, яка отримує бюлетень для 

голосування, ставить у списку виборцiв навпроти свого прiзвища пiдпис. 

35. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабiнi для 

таємного голосування. Пiд час заповнення бюлетенiв забороняється присутнiсть у кабiнi 

для таємного голосування iнших осiб, здiйснення фото- та вiдеофiксацiї у будь-який 

спосiб. Особа, яка внаслiдок фiзичних вад не може самостiйно заповнити бюлетень для 

голосування, має право за дозволом голови виборчої комiсiї скористатися допомогою 

iншої особи, крiм членiв виборчої комiсiї, кандидатiв, а також спостерiгачiв. 

У бюлетенi для голосування виборець у квадратi навпроти прiзвища кандидата, за 

якого вiн голосує, проставляє позначку («+») або iншу, що засвiдчує волевиявлення. 

Виборець може голосувати лише за одного кандидата. 

Виборець опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку. 

Забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до виборця оприлюднити 

своє волевиявлення. 

36. Пiсля завершення голосування примiщення для голосування зачиняється i в 

ньому мають право перебувати тiльки члени виборчої комiсiї, представники засновника, 

кандидати i спостерiгачi. 

37. Скриньки для голосування пiсля перевiрки цiлiсностi пломб та печаток 

вiдкриваються членами виборчої комiсiї почергово. Пiд час вiдкриття скриньки її вмiст 

викладається на стiл, за яким розмiщуються члени виборчої комiсiї. 

38. Пiдрахунок голосiв членами виборчої комiсiї починається негайно пiсля 

закiнчення голосування та проводиться вiдкрито у тому ж примiщеннi, де вiдбувалося 

голосування, без перерви i закiнчується пiсля складення та пiдписання протоколу про 

результати голосування. 

39. Члени виборчої комiсiї пiдраховують загальну кiлькiсть виданих для 

голосування бюлетенiв та кiлькiсть бюлетенiв, наявних у скриньках для голосування. 

Бюлетенi для голосування розкладаються на мiсця, позначенi окремими табличками, що 

мiстять з обох бокiв прiзвища та iнiцiали кандидатiв. Окремо робиться табличка з написом 

«Недiйснi». Пiд час розкладання бюлетенiв визначений виборчою комiсiєю член комiсiї 

показує кожний бюлетень усiм членам комiсiї та особам, якi присутнi пiд час пiдрахунку 

голосiв, та оголошує прiзвище кандидата, за якого подано голос. У разi виникнення 

сумнiвiв щодо змiсту бюлетеня виборча комiсiя приймає рiшення шляхом голосування. 



При цьому кожен член виборчої комiсiї має право оглянути бюлетень особисто. На час 

огляду бюлетеня робота з iншими бюлетенями припиняється. 

40. Бюлетень для голосування може бути визнаний недiйсним, якщо: 

- позначка у бюлетенi проставлена бiльш як за одного кандидата; 

- не проставлена жодна позначка; 

- змiст волевиявлення неможливо встановити з iнших причин. 

У разi коли члени виборчої комiсiї не можуть дiйти згоди щодо вiднесення 

бюлетеня до недiйсних, зазначене питання вирiшується шляхом голосування. Такий 

бюлетень повинен бути продемонстрований членам комiсiї та особам, присутнiм пiд час 

пiдрахунку голосiв. При цьому кожен член виборчої комiсiї має право особисто оглянути 

бюлетень. На час огляду бюлетеня пiдрахунок iнших бюлетенiв припиняється. 

41. Пiсля розкладення бюлетенiв окремо за кожного кандидата, а також окремо 

недiйсних бюлетенiв визначений виборчою комiсiєю член комiсiї вголос пiдраховує 

кiлькiсть бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв, а також кiлькiсть недiйсних 

бюлетенiв. На вимогу члена виборчої комiсiї, кандидата чи спостерiгача може бути 

проведено повторний пiдрахунок бюлетенiв, поданих за кожного з кандидатiв, а також 

бюлетенiв, визнаних недiйсними. Пiд час пiдрахунку голосiв кожен член виборчої комiсiї 

має право перевiрити або перерахувати вiдповiднi бюлетенi. Результати пiдрахунку 

голосiв оголошуються головою виборчої комiсiї i пiдлягають включенню секретарем до 

протоколу про результати голосування. 

42. Виборча комiсiя зобов’язана пiд час пiдрахунку голосiв перевiрити 

вiдповiднiсть кiлькостi осiб, якi взяли участь у голосуваннi, кiлькостi бюлетенiв, поданих 

за кожного кандидата, а також кiлькостi бюлетенiв, визнаних недiйсними. 

43. Виборча комiсiя за результатами пiдрахунку голосiв складає протокол за 

формою, що затверджується МОН. 

Протокол про результати голосування складається виборчою комiсiєю у двох 

примiрниках. Копiї протоколу надаються кожному членовi виборчої комiсiї, кандидатам 

та спостерiгачам. 

Кожен примiрник протоколу пiдписується головою, заступником голови, 

секретарем та присутнiми членами виборчої комiсiї. У разi незгоди з результатами 

пiдрахунку голосiв, зафiксованими у протоколi, член виборчої комiсiї має право письмово 

викласти свою окрему думку, яка обов’язково додається до протоколу. Вiдмова вiд 

пiдписання протоколу не допускається. 

Перший примiрник протоколу про результати голосування передається 

органiзацiйному комiтетовi з наступною їх передачею засновниковi, другий — 

залишається у вищому навчальному закладi. 

Разом з протоколом органiзацiйному комiтетовi передаються усi заяви та скарги, 

поданi кандидатами, спостерiгачами, а також рiшення, прийнятi за результатами їх 

розгляду. 

44. Процес голосування i пiдрахунку голосiв пiдлягає фiксуванню за допомогою 

вiдеозасобiв. При цьому таке фiксування не може порушувати таємницю голосування. 

45. Результати виборiв оприлюднюються протягом 24 годин пiсля складення 

протоколу про результати голосування шляхом розмiщення у друкованому виглядi 

вiдповiдної iнформацiї на iнформацiйних стендах у доступних для загального огляду 

мiсцях, розташованих у примiщеннях вищого навчального закладу, а також на офiцiйному 

веб-сайтi навчального закладу та веб-сайтi засновника. 



46. Якщо у виборах брали участь кiлька кандидатiв i жоден з них не набрав бiльше 

50 вiдсоткiв голосiв виборцiв, органiзацiйний комiтет приймає рiшення про проведення 

другого туру виборiв, який проводиться через сiм календарних днiв пiсля проведення 

першого туру. У разi коли дата другого туру виборiв припадає на святковий (неробочий) 

день, вибори проводяться у наступний пiсля святкового (неробочого) дня робочий день. 

До бюлетенiв для голосування включаються два кандидати, якi набрали найбiльшу 

кiлькiсть голосiв у першому турi виборiв. 

47. Вибори вважаються такими, що не вiдбулися, якщо: 

- участь у виборах взяли менш як 50 вiдсоткiв виборцiв; 

- у першому турi виборiв брав участь один кандидат i вiн не набрав бiльше 50 вiдсоткiв 

голосiв виборцiв; 

- у другому турi виборiв жоден з кандидатiв не набрав бiльше 50 вiдсоткiв голосiв 

виборцiв. 

48. У разi прийняття виборчою комiсiєю рiшення про визнання виборiв такими, що 

не вiдбулися, засновник протягом двох тижнiв з дня прийняття зазначеного рiшення 

оголошує проведення нового конкурсу. 

49. Документацiя, пов’язана з проведенням виборiв, зберiгається у вищому 

навчальному закладi протягом п’яти рокiв. 

 

 


