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1. Виборча комісія є постійно діючим органом студентського самоврядування, 

який відповідно до Положення забезпечує організацію підготовки і проведення 

виборів Голови Студентської Ради. 
 

 2. Виборча комісія відповідно до своїх повноважень забезпечує здійснення 

передбачених цим Положенням принципів і засад виборчого процесу реалізацію 

виборчих прав студентів. 

 

 3 Виборча комісія будує свою діяльність на принципах законності, незалежності, 

об'єктивності, компетентності, професійності, колегіальності розгляду і 

вирішення питань, обґрунтованості прийнятих рішень, відкритості і гласності. 

 

 4. Виборча комісія є незалежним органом студентського самоврядування, який 

здійснює свої повноваження самостійно, незалежно від інших органів. 

Виборча комісія зобов'язана діяти лише на підставі, в межах повноважень, що 

передбачені цим Положенням. Втручання будь-яких органів, посадових і 

службових осіб, громадян та ї х об'єднань у вирішення питань, що належать до 

повноважень комісії, не припустиме. 

 

 5. Діяльність виборчої комісії здійснюється відкрито і гласно. На засіданнях 

виборчої комісії мають право бути присутніми кандидати на посаду Голови 

Студентської Ради та їх довірені особи . 

На засіданнях виборчої комісії при розгляді заяв і скарг мають право бути 

присутніми представники зацікавленихних сторін. 



Рішення виборчої комісії публікуються в ЗМІ навчального закладу. 

6. До складу виборчої комісії входять по 1 представнику від  кожної спеціальності 

на кожному курсі (визначаються таємним голосуванням на зборах відділень, які 

проводять не пізніше 3 тижня вересня ). 

Голова виборчої комісії, заступник голови та секретар обираються з числа членів 

виборчої комісії шляхом відкритого голосування на її першому засіданні. 

Після формування виборчої комісії її персональний склад протягом року можна 

змінювати не більше, ніж на одну третину. 

Виборча комісія працює на постійній основі. 

 

 7. Членом виборчої комісії може бути будь-який студент колледжу, крім  

кандидата на посаду Голови Студентської Ради та довірених осіб  кандидата.    

 

 8. Виборча комісія є колегіальним органом, який приймає рішення після розгляду 

на своїх засіданнях питань, що належить до її компетенції. 

Діяльність виборчої комісії організовують голова виборчої комісії та її секретар. 

 

 9. Основною організаційною формою діяльності виборчої комісії є її засідання. 

На засіданні комісії може бути розглянуто будь-яке питання, яке відповідно до 

цього Положення належить до компетенції комісії. 

Засідання виборчої комісії скликаються її головою, а у разі його відсутності - 

заступником голови комісії. У разі відсутності голови комісії, заступника голови 

комісії чи їх відмови скликати засідання комісії, воно може бути скликане на 

вимогу не менш як третини членів виборчої комісії. 

Засідання комісії веде голова комісії або заступник голови комісії, а у разі 

невиконання ними з будь-яких причин своїх функцій, комісія визначає зі свого 

складу головуючого на засіданні. 

Засідання комісії проводяться згідно з регламентом комісії та є правомочним за 

наявності не менш як двох третин її складу. Порядок денний засідання комісії 

формує її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії або 

головуючий на засіданні. 

У засіданнях комісії можуть брати участь особи, зазначені в п. 5. Положення. На 

засіданнях комісії ведеться протокол, який підписується головою комісії, а у 

випадках, передбачених частиною третьою цієї статті - головуючим на засіданні 

комісії або секретарем комісії. 

 

 10. Комісія за результатами розгляду питань на засіданнях у межах своїх 

повноважень приймає рішення. Рішення комісії приймаються відкритим 

голосуванням більшістю голосів від складу комісії та підписується кожним її 

членом. 

 

 11. Виборча комісія: 

організовує підготовку і проведення виборів Голови Студентської Ради; 

забезпечує реалізацію і захист виборчих прав студентів коледжу; 



вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення окремих статей 

цього положення з питань виборів Голови Студентської Ради; 

публікує інформацію про строки проведення виборчої компанії та інші матеріали 

про свою діяльність; 

встановлює форми виборчих списків делегатів Студентської Ради, зразки 

виборчих скриньок для голосування, визначає порядок зберігання та передачі 

виборчих документів; 

заслуховує повідомлення органів студентського самоврядування з питань, 

пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів голови студентської ради; 

проводить реєстрацію кандидатів на посаду Голови Студентської Ради, відповідно 

до положення продовжує строки збирання підписів на підтримку кандидата на 

посаду голови студентської ради, надання виборчих документі; 

затверджує результати виборів Голови Студентської Ради, оголошує в засобах 

масової інформації повідомлення про результати виборів голови студентської 

ради. 

 

 12. Рішення комісії, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для 

виконання. Адміністрація коледжу та органи студентського самоврядування 

сприяють комісії у здійсненні нею своїх повноважень. 

 

 13. Голова комісії: 

здійснює керівництво діяльністю комісії, організовує її роботу; 

забезпечує підготовку засідань комісії і питань, що вносяться на її розгляд; 

скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час 

скликання засідання, веде засідання комісії; 

призначає на посаду та звільняє з посад працівників секретаріату комісії; 

представляє комісію у відносинах з органами студентського самоврядування та 

адміністрацією коледжу; 

голова комісії в межах своїх повноважень видає розпорядження з питань 

організації діяльності секретаріату комісії. 

 

 14. У разі відсутності голови комісії або неможливості здійснення ним своїх 

функцій і повноважень з інших причин заступник голови комісії здійснює функції 

і повноваження голови комісії, передбачені п.  13. Положення. 

 

 15. Член комісії, присутній на її засіданні, який не погоджується з рішенням, 

прийнятим комісією, має право викласти окремо думку, що у письмовій формі 

додається до протоколу засідання комісії. 

Члени комісії готують питання на розгляд комісії. Члени комісії здійснюють 

повноваження відповідно до встановленого регламенту комісії розподілу 

обов'язків між ними, а також виконують окремі доручення голови комісії або 

заступника голови комісії. 

 

 16. Члени комісії мають право: 



проводити роботу з питань організації підготовки і проведення виборів делегатів 

до студентської ради; 

давати доручення, що є обов'язковими для виконання органами студентського 

самоврядування; 

виступати на засіданнях комісії, виносити пропозиції з питань, що належать до її 

повноважень; 

ставити іншим учасникам комісії питання відповідно до порядку денного та 

отримувати відповіді по суті; 

знайомитися з будь-якими документами і матеріалами з питань, що розглядаються 

на засіданнях комісії. 

 

 17. Забороняється використання членом комісії свого статусу з метою, не 

пов'язаною з діяльністю комісії. 

Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії у своїй діяльності є 

незалежними. 

Незалежність членів комісії забезпечується: 

особливим порядком призначення та дострокового припинення повноважень; 

забороною втручання у діяльність комісії. 

 

 18. Повноваження члена комісії можуть бути достроково припинені за рішенням 

Голови Студентської Ради у разі: 

порушення ним встановлених цим положенням норм; 

відрахування із числа студентів; 

за особистою заявою члена комісії; 

за невиконання покладених обов'язків. 

Голова Студентської Ради в зв'язку з достроковим припиненням повноважень 

члена комісії призначає у місячний строк іншу особу. 

19. Голова, заступник голови, секретар та інші члени комісії відповідно до 

Положення є посадовими особами, які для здійснення функцій і повноважень 

комісії, керують відповідо до Положення. 

 

 20. Вимоги комісії її голови, заступника голови, секретаря та інших членів 

комісії, пов'язаних з виконанням ним завдань комісії, є обов'язковим для всіх 

органів студентського самоврядування. 

 

 21. Рішення, прийняті комісією, можуть бути змінені тільки самою комісією або 

рішенням  Студентської Ради . 

Порядок організації і внутрішньої роботи комісії, що неврегульований цим 

повноваженням, визначається її регламентом, який за пропозицією голови 

затверджується комісією більшістю від її складу.   


