


2.4. Реєстрація громадських спостерігачів та спостерігачів від кандидата на посаду 

директора технікуму здійснюється організаційним комітетом на підставі письмового 

клопотання кандидата на посаду директора технікуму (додаток 1,2), яке подається 

не пізніше ніж за 7 днів до проведення виборів.  

 

2.5. У клопотанні зазначаються; прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце 

фактичного проживання, місце роботи та посада, а також контактні дані 

спостерігачів (телефон, електронна пошта). До  клопотання додається заява про 

згоду цих осіб бути громадськими спостерігачами та спостерігачами від кандидата 

на посаду директора (додаток 3,4). 

  

2.6. Організаційний комітет протягом доби розглядає клопотання, що надійшли від 

кандидатів на посаду директора технікуму і ухвалює рішення про реєстрацію 

спостерігачів або про відмову в реєстрації спостерігачів. 

 

2.7. Зареєстрованим спостерігачам, не пізніше наступного дня після закінчення 

строку подачі клопотань про реєстрацію спостерігача, видається посвідчення 

(додаток 5).    

 

2.8. Підставою для відмови у реєстрації спостерігача може бути лише порушення 

пунктів 2.3, 2.4  цього Порядку.  

 

2.9. Списки зареєстрованих та акредитованих спостерігачів організаційний комітет 

подає виборчій комісії не пізніше ніж за три дні до виборів директора.  

 

3. Права та обов’язки спостерігачів 

 

3.1. Спостерігачі мають право:  

- перебувати у відведеному для спостерігачів місці в приміщенні виборчої 

дільниці під час таємного голосування,  

- спостерігати за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі 

бюлетенів особам, які беруть участь у виборах  директора, і підрахунку голосів, не 

заважаючи членам виборчої комісії та виборцям фізично;   

- бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування;  

- бути присутніми на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку 

голосів та встановленні підсумків голосування, у день голосування знаходитися в 

приміщенні виборчої дільниці (не більше двох осіб від одного кандидата);  

- звертатися із заявою чи скаргою до організаційного комітету чи виборчої 

комісії щодо усунення порушень у разі їх виявлення в процесі проведення виборів;  

- складати акт про виявлення порушення, що підписується ним та не менше як 

двома особами, що мають право брати участь у виборах директора і засвідчують 

факт порушення процедури виборів, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, 

місця проживання та адреси житла та подавати його до виборчої комісії. Акт має 

бути складений у день проведення виборів, в момент виявлення порушення, у 

приміщенні виборчої дільниці;  



- вживати необхідних заходів у межах законодавства щодо припинення 

протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів у приміщенні для 

голосування; вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними;  

- отримувати копії протоколів про результати голосування.  

 

3.2. Спостерігачам забороняється:  

- втручатися у роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний 

хід виборчого процесу або неправомірно заважати членам виборчої комісії 

здійснювати свої повноваження;  

- заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах директора 

технікуму (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування;  

- бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного 

голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.  

 

3.3. Виборча комісія може звернутися з поданням до організаційного комітету про 

дострокове припинення повноважень спостерігача у разі порушення ним цього 

Порядку. Про дострокове припинення повноважень спостерігача організаційний 

комітет невідкладно приймає мотивоване рішення не менше, ніж двома третинами 

голосів членів організаційного комітету, присутніх на засіданні.  

 

3.4. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права 

спостерігача бути присутнім на своєму засіданні, під час проведення голосування, 

підрахунку голосів, якщо він протиправно перешкоджає проведенню вказаних дій. 

Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів членів виборчої 

комісії, присутніх на засіданні комісії.  

 

3.5. Кандидат на посаду директора технікуму не пізніше ніж за добу до дати 

проведення виборів має право відкликати спостерігача, звернувшись з письмовою 

заявою до організаційного комітету про припинення його акредитації. 

 

3.6. Спостерігач від кандидата на посаду директора технікуму має право у будь – 

який час звернутися до організаційного комітету із заявою про припинення своєї 

акредитації. На підставі такої заяви організаційний комітет приймає рішення про 

скасування акредитації спостерігача. 




