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1. Загальні положення
1.1 Положення про порядок проведення виборів директора Державного 
вищого навчального закладу «Лисичанський нафтохімічний технікум» (далі -  
Технікум) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про вищу 
освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту» від 5 грудня 2014 р. №726 (зі 
змінами), Статуту Державного вищого навчального закладу «Лисичанський 
нафтохімічний технікум».
1.2 Директор Технікуму обирається шляхом таємного голосування строком 
на п’ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу 
освіту», а також цим Положенням.
1.3 Вибори директора Технікуму проводяться з дотриманням принципів 
відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільності 
участі у виборах, забезпечення рівності прав учасників виборів.
1.4 Процедура обрання та призначення директора Технікуму складається з 
таких етапів:

оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на 
посаду директора Технікуму (далі -  претендентів); 
підготовка виборів в Технікумі; 
проведення виборів.

2. Оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів
2.1 Конкурс на заміщення посади директора Технікуму оголошується 
Міністерством освіти і науки України (далі -  Засновник).
2.2 Не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка 
обіймає посаду директора Технікуму, або протягом тижня з дня утворення 
вакансії Міністерство освіти і науки України публікує в офіційному 
друкованому засобі масової інформації (газеті «Освіта України»), а також на 
власному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу на заміщення 
посади директора Технікуму. Таке оголошення публікується також на веб- 
сайті Технікуму.
2.3 Оголошення про проведення конкурсу має містити таку інформацію:

- повне найменування Технікуму;
- інформацію про строк подання претендентами документів;
- адресу, за якою здійснюється прийом документів від претендентів;
- контактну інформацію;
- інформацію про дату проведення виборів, яка не повинна припадати на 

канікулярний період в Технікумі.
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2.4 Претенденти на посаду директора можуть бути висунені трудовим 
колективом Технікуму, первинною профспілковою організацією працівників 
та студентів або шляхом самовисування.
2.5 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення посади 
директора Технікуму, подають до Міністерства освіти і науки України такі 
документи:

- заяву на участь у конкурсі на ім’я Засновника;
- особовий листок з обліку кадрів з фотографією;
- автобіографію;
- копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання (за 

наявності);
- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових 
попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого 
постановою КМУ від 27.09.2000 р. № 1465;

- довідку про наявність або відсутність судимості;
- витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення;
- копію паспорта, завірену претендентом;
- копію трудової книжки;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

2.6 Копії документів, які подаються претендентами, можуть бути засвідчені 
за місцем роботи претендента або нотаріально.
2.7 Прийом документів від претендентів здійснюється Засновником протягом 
двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу на 
заміщення посади директора Технікуму. Документи, подані претендентом 
після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються 
особі, яка їх подала.

Особа, яка перемогла у конкурсі на заміщення посади директора, надає 
Засновнику для ознайомлення оригінали документів,
2.8 Засновник здійснює перевірку відповідності претендентів вимогам до 
керівника, встановленим частиною першою статті 42 Закону України «Про 
вищу освіту». За наслідками розгляду поданих документів приймає рішення 
про внесення кандидатур, які відповідають вимогам до вищого навчального 
закладу протягом 10 (десяти) календарних днів з дня завершення строку 
подання претендентами документів.
2.9 Усі претенденти, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі 
на заміщення посади директора Технікуму, письмово повідомляються 
Засновником про прийняте рішення щодо їх кандидатур не пізніше 10
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(десяти) календарних днів з дня закінчення строку подання претендентами 
документів.
2.10 Кандидат на посаду директора Технікуму має право:

- проводити зустрічі із працівниками та студентами Технікуму;
- визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування;
- бути присутнім під час здійснення голосування за місцем його 

проведення;
- бути присутнім під час здійснення підрахунку голосів та складання 

протоколу про результати голосування.
2.11 Кандидат на посаду директора Технікуму може мати також інші права, 
які випливають з його участі у виборах і передбачені Статутом Технікуму.
2.12 Оприлюднення претендентами виборчих програм та їх обговорення 
здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу Технікуму без 
будь-яких обмежень.
2.13 Виборча програма кандидата на посаду директора Технікуму 
розміщуються на офіційному веб-сайті Технікуму не пізніше ніж за 10 
(десять) календарних днів до дати проведення виборів.

3. Підготовка виборів
3.1 Вибори призначаються не пізніше ніж на тридцятий день з дня 
завершення строку прийому документів без урахування канікулярного 
періоду.
3.2 Брати участь у виборах директора Технікуму мають право:

- кожен педагогічний штатний працівник Технікуму;
- представники з числа інших штатних працівників, які обираються 

відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів;
- виборні представники з числа студентів, які обираються студентами 

шляхом прямих таємних виборів.
Критерієм віднесення штатного працівника Технікуму до певної 

категорії є посада за основним місцем роботи, яку займає такий працівник у 
Технікумі.
3.3 Штатний працівник Технікуму, який на момент проведення виборів 
перебуває у відпустці, має право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку 
обіймає штатний працівник, у період його відпустки (у випадках 
передбачених законодавством) перебуває інша особа, вона також має право 
брати участь у виборах директора Технікуму.
3.4 Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних 
працівників, які не є педагогічними працівниками, визначається частиною 
третьою статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статутом Технікуму.
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3.5 Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів 
Технікуму визначається Положенням про студентське самоврядування, яке 
ухвалюється відповідно до статті 40 Закону України «Про вишу освіту» та 
Статутом Технікуму.
3.6 Директор Технікуму протягом семи календарних днів з дати публікації 
оголошення про проведення конкурсу видає наказ про організацію виборів, в 
якому, зокрема, визначається:

-персональний склад організаційного комітету з проведення виборів 
(далі -  Організаційний комітет);

- персональний склад виборчої комісії;
- кінцеві терміни обрання делегатів для участі у виборах з числа інших 

штатних працівників Технікуму, які не є педагогічними працівниками, а 
також виборних представників з числа студентів.
3.7 Організаційний комітет і виборча комісія діють відповідно до Статуту 
Технікуму та положень про них, які затверджуються педагогічною радою 
Технікуму за погодженням з виборним органом первинної профспілкової 
організації.
3.8 Директор Технікуму зобов’язаний забезпечити створення належних умов 
для роботи Організаційного комітету та виборчої комісії, надавати 
інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на них 
завдань, а також надати Організаційному комітетові та виборчій комісії 
окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у таких 
приміщеннях необхідних засобів зв’язку, оргтехніки тощо.
3.9 Кандидат на посаду директора Технікуму має право зняти свою 
кандидатуру шляхом подання письмової заяви до Організаційного комітету 
не пізніше ніж за двадцять чотири години до початку виборів. Така 
інформація негайно доводиться Організаційним комітетом до відома 
виборчої комісії для внесення відповідних змін до бюлетенів для 
голосування.
3.10 Бюлетені для таємного голосування виготовляються за формою 
затвердженою Міністерством освіти і науки України. Персональна 
відповідальність за відповідність кількості бюлетенів кількості втборців та 
збереження бюлетенів покладається на голову виборчої комісії.
3.11 Скриньки для голосування повинні бути прозорі, опломбовані та 
скріплені печаткою Технікуму.
3.12 Порядок організації роботи спостерігачів визначається Організаційним 
комітетом.
3.13 Зустрічі, ознайомлення та обговорення програм кандидатів на посаду 
директора Технікуму здійснюється на зборах трудового колективу без будь- 
яких обмежень.
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3.14 Агітація з боку претендента припиняється за одну добу до дня виборів.

4. Проведення виборів та підрахунок голосів
4.1. Вибори проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 
до 15 години у приміщенні Технікуму.
4.2 Інформація про дату, час і місце голосування підлягає оприлюдненню 
виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дня виборів 
через інформаційні ресурси Технікуму (дошка оголошень, веб-сайт тощо).
4.3. Під час голосування, а також підрахунку голосів мають право бути 
присутніми представники Засновника або уповноважені ним особи; не 
більше двох спостерігачів від кандидата на посаду директора Технікума, а 
також не більше трьох громадських спостерігачів, акредитованих 
Організаційним комітетом.

Порядок акредитації спостерігачів визначається організаційним 
комітетом.
4.4. Організація проведення голосування, підтримання належного порядку у 
приміщенні для голосування та забезпечення таємності голосування 
покладаються на виборчу комісію, яка діє відповідно до Статуту Технікуму 
та Положення про виборчу комісію Державного вищого навчального закладу 
«Лисичанський нафтохімічний технікум».
4.5 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.
4.6 Виборча комісія за результатами підрахунку голосів складає протокол за 
формою, що затверджується Міністерством освіти і науки України.
4.7 Протокол про результати голосування складається виборчою комісією у 
двох оригінальних примірниках. Копії протоколу надаються кожному 
членові виборчої комісії, кандидату та спостерігачам.
4.8 Перший примірник протоколу про результати голосування передається 
Організаційному комітету для передачі Засновнику, другий -  залишається у 
Технікумі. Разом з протоколом Організаційному комітетові передаються усі 
заяви та скарги, подані кандидатом, спостерігачами, а також рішення, 
прийняті за результатами їх розгляду.
4.9 Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за 
допомогою відеозасобів. При цьому таке фіксування не може порушувати 
таємницю голосування.
4.10 Результати виборів оприлюднюються протягом 24 (двадцяти чотирьох) 
години після складення протоколу про результати голосування шляхом 
розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних
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стендах, розташованих у приміщеннях Технікуму, а також на офіційному 
веб-сайті Технікуму та веб-сайті Засновника.
4.11. Вибори вважаються такими, що не відбулися, якщо:

- участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців;
-у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав 

більше 50 відсотків голосів виборців.
4.12 У разі прийняття виборчою комісією рішення про визнання виборів 
такими, що не відбулися, Засновник протягом двох тижнів з дня прийняття 
зазначеного рішення оголошує проведення нового конкурсу.
4.13 Документація, пов’язана з проведенням виборів, зберігається у 
Технікумі протягом п’яти років

5. Порядок організації роботи спостерігачів на виборах
5.1 Порядок організації роботи спостерігачів визначається Організаційним 
комітетом.
5.2 У виборах директора Технікуму можуть брати участь спостерігачі від 
кандидата на посаду директора Технікуму (не більше двох спостерігачів), 
спостерігачі від громадських організацій (не більше трьох), акредитовані 
Організаційним комітетом з проведення виборів та представники засобів 
масової інформації.
5.3 Спостерігачем від кандидата на посаду директора Технікуму може бути 
будь-яка особа, крім членів виборчої комісій та членів Організаційного 
комітету.
5.4 Спостерігачі від кандидата на посаду директора Технікуму реєструються 
виборчою комісією за поданням Організаційного комітету.
5.5 У поданні зазначається прізвище, ім’я, по-батькові спостерігачів, дата 
народження, місце фактичного проживання та адреса реєстрації, місце 
роботи, посада, номери контактних телефонів.

До подання додаються заяви про згоду цих осіб бути спостерігачами 
від кандидата на посаду директора.
5.6 Реєстрація спостерігачів від кандидата на посаду директора Технікуму 
здійснюється виборчою комісією не пізніш як за три дні до дня голосування.
5.7 Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію спостерігачів на 
виборах директора Технікуму не пізніше наступного дня після внесення 
подання та видає їм посвідчення за встановленою формою.
5.8 Спостерігач від кандидата на посаду директора має право:

- бути присутнім під час виготовлення бюлетенів для голосування;
- перебувати у приміщенні для голосування під час голосування;
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-спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у 
тому числі під час видачі бюлетенів виборцям та підрахунку голосів, не 
заважаючи членам виборчої комісії;

-бути присутнім на засіданнях виборчої комісії, у тому числі під час 
підрахунку голосів і підбиття підсумків голосування, в приміщенні, де 
проводиться голосування.
5.9 Спостерігач від кандидата на посаду директора Технікуму не має права:

- безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що 
порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають 
членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

- заповнювати замість виборця (у тому числі й на його прохання), 
бюлетень для голосування;

-бути присутнім під час заповнення виборцем бюлетеня у кабіні для 
таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.
5.10 У разі порушення спостерігачем від кандидата на посаду директора 
Технікуму вимог пункту 5.9 цього Положення, виборча комісія робить йому 
попередження. У разі повторного або грубого порушення вимог виборча 
комісія може достроково припинити повноваження спостерігача.

Про дострокове припинення повноважень спостерігача приймається 
мотивоване рішення.
5.11. Спостерігач від кандидата на посаду директора Технікуму має право у 
будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про складання своїх 
повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про 
скасування реєстрації спостерігача. Копія рішення передається кандидату на 
посаду директора Технікуму.

Голова Організаційного комітету 

Секретар Організаційного комітету

О.А. Ісаєнко 

Ю.В. Горбоконь
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