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1. зАгАльнI положЕння
1.1. ПОложення про порядок органiзацii роботи спостерiгачiв на виборах

Положення) розроблене вiдповiдно до вимог Закону УкраiЪи <Про вищу
ocBiTy> вiд 0|.07.2014 р. N91556, Методичних рекомендацiй щодо особливостей
виборчоi системи та порядку обрання керiвника закладу вищоi освiти,
затверджених Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 05. |2.2014 р.М726
<Щеякi Питання реалiзацii cTaTTi 42 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>>, Статуту
Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету та Положення про
ПОряДок проведення виборiв ректора Подiльського державного аграрно-
технiчного унiверситету (далi - Унiверситет).

1.2. I_{e Положення визначас умови органiзацii роботи спостерiгачiв вiд
КанДиДата на посаду ректора Унiверситету та громадських спостерiгачiв пiд час
ПРОВеДення виборiв ректора Унiверситету з метою дотримання принципiв
ГЛасностi, таемного та вiльного волевиявлення, добровiльноi участi у виборах,
ДеМОкратичностi, забезпеченнJI piBHocTi прав учасникiв виборiв i прозоростi
виборiв ректора Унiверситету.

1.3. I-{e Положення, а також змiни i доповнення д нього, подаються
Органiзацiйним KoMiTeToM з проведення виборiв ректора Унiверситету (далi -

Органiзацiйний KoMiTeT), затверджуються вченою радою Унiверситету за
погодженнrIм з первинною профспiлковою органiзацiею спiвробiтникiв та
СтУдентiв Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету (далi -
профспiлкова органiзацiя ПДАТУ) i вводяться в дiю нак€Lзами ректора
Унiверситету.

2. ОРГАНIЗАЦIЯ РОБОТИ СПОСТЕРIГАЧIВ
2.1. Кандидат на посаду ректора Унiверситету мас право мати до двох

спостерiгачiв на кожну виборчу дiльницю. На виборах можуть бути присутнi до
трьох громадських спостерiгачiв на кожнiй виборчiй дiльницi.

2.2. На виборах ректора Унiверситету мають право бути присутнi
ПРеДСТаВники MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни. Iдентифiкацiя таких
представникiв здiйснюсться за посвiдченням посадовоi особи.

2.3. Спостерiгачем вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету чи
ГРОМаДСькиМ спостерiгачем може бути будь-яка особа, KpiM членiв Виборчоi
KoMicii З Проведення виборiв ректора Подiльського державного аграрно-
ТеХнiчного унiверситету (далi - Виборча комiсiя) та членiв Органiзацiйного
KoMiTeTy.

2.4. Громадський спостерiгач мае представляти громадсъку органiзацiю,
ЯКа акредитована Органiзацiйним KoMiTeToM на пiдставi клопотання такоi



органiзацii. Громадська органiзацiя, до статутноi дiяльностi якот нЕшежать
питаннЯ ocBiTHboi та HayKoBoi дiяльностi, зареестрована у встановленому
законодавством Украiни порядку, не пiзнiше як за ciM днiв до дня голосування
може звернутися до Органiзацiйного KoMiTeTy з клопотанням про дозвiл мати
одного громадського спостерiгача пiд час виборiв ректора Унiверситету. !о
кJIопотання, пiдписаного керiвником громадськоi органiзацii i засвiдченого
печаткою органiзацii, додаються копiя Статуту та Свiдоцтва про державну
реестрацiю громадськоi органiзацii, засвiдченi в установленому законодавством
Украiни порядку.

2-5. У клопотання про акредитацiю спостерiгачiв вiд кандидата на посаду
ректора УнiверсИтету чИ |ромадсЬких споСтерiгачiВ з€вначаЮться (додаток 3) ix
прiзвища, iMeHa, по батьКовi, дата народжеНня, мiсце роботи, посада (далi -
персональнi ланi), згода на обробку персон€}JIьних даних, за формою,
наведеною у додатку 2 до цього Положення, номери контактних телефонiв. До
кJIопотаннЯ додаються заяви про згодУ цих осiб бути спостерiгачами вiд
кандидата на посаду ректора Унiверситету чи |ромадськими спостерiгачами
додаток 4.

2.6. Спостерiгачi вiд кандидата
е кре_]итуються Орган iзацiйн им KoMiTeToM
гектора Унiверситету.

2.7. Органiзацiйний KoMiTeT ухвалюс рiшення про надання акредитацii
,-Jt-l\I3_]Ського спостерiгача, спостерiгача вiд кандидата на посаду ректора
\ ._iBepcrrTeTy або про вiдмову в наданнi акредитацiТ, про що повiдомляс Тх
]-,l't-l-foB.,\ ДВох днiв пiсля оТриМання клопотання про акредитацiю. Пiдставою
-,-я- вilrtови може бути лише порушення вимог, встановлених цим
--Ir],lоzЬ.енням. У разi перевищення граничноТ кiлькостi спостерiгачiв, зазначеноi
. - ].1. органiзацiйний KoMiTeT У процесi здiйсненНя акредитацiТ спостерiгачiв
]::\ов\ с даТу надходження подання про акредитацiю спостерiгачiв,

1.8. Органiзацiйний KoMiTeT ухвалюс рiшення про акредитацiю
-__,.,терiгачiв на виборах ректора Унiверситету та видас Тм посвiдчення, за
_ ] "1t-lЮ. наведеноЮ У додаткУ 1 до цього Положення. Повноваження
-- --еРiГаЧiВ ПОЧИНаЮТЬся з дня iх акредитацii Органiзацiйним KoMiTeToM i
-:,:,_.:НЯЮТЬСя пiсля складання пiдсумкового лротоколу про результати- --_,i ванI]я на виборах ректора Унiверситету.

].9. Спостерiгач вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету,
: ,lj-.ькрtй спостерiгач мае право:

, бt,ти присутнiм пiд час виготовлення бюлетенiв для голосування;

на посаду ректора Унiверситету
за клопотанням кандидата на посаду

перебувати у примiщеннi Для голосування пiд час голосування,



СПОстерiгати за дiями членiв Виборчоi KoMicii чи дiльничноi виборчоi KoMicii, у
ТОМУ ЧиСлi пiд час видачi бюлетенiв особам, якi беруть участь у виборах

РеКГОРа Унiверситету, i пiдрахунку голосiв, не перешкоджаючи членам
Виборчоi KoMicii (дiльничноi виборчоi KoMicii) виконувати своi обов'язки;

' ПРОВОДИ'ГИ вiДео- та фотозЙомку, не порушуючи таемницi голосування;
, бути присутнiм на засiданнях Виборчоi KoMicii (дiльничноi виборчоi

KoMicii), зокрема пiд час пiдрахунку голосiв i встановленнrI пiдсумкiв
Голосування, в день голосування у примiщеннi, де проводиться голосування;

' ЗВертатися iз заявою чи скаргою до Виборчоi KoMicii (дiльничноi
виборчоi KoMicii) щодо усунення порушень порядку проведення виборiв;

' склацати акт про виявлення порушення, що пiдписуеться ним та не
}lенш як двома особами, що мають право брати участь у виборах ректора
УНiверситету та засвiдчують факт цього порушення, iз з€вначенням ix
персональних дани , та подавати його до Виборчоi KoMicii (дiльничноi виборчоi
KoMicii);

' ВиМагати проведення повторного пiдрахунку бюлетенiв, поданих за
кожного з кандидатiв на посаду ректора Унiверситету, а також бюлетенiв,
визнаних недiйсними;

' ПоДаВати скарги Органiзацiйному KoMiTeTy на Виборчу комiсiю чи
дiлъничну виборчу комiсiю;

. отримувати копii протоколiв iз результатами голосуванIuI.
2.10. Спостерiгачу вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету,

громадському спостерiгачу заборонено:
, втручатися в роботу Виборчоi KoMicii та Органiзацiйного KoMiTeTy,

ЧИНИТИ Дii, Що порушують хiд виборчого процесу або заважають членам
Виборчоi KoMicii' (дiльничноi виборчоi KoMicii) здiйснювати cBoi повноваженшI;

' ЗаПоВНювати замiсть особи, яка мае право брати участь у виборах

РекТОра Унiверситету (зокрема на Його прохання), бюлетень для голосування;

' бути присутнiм пiд час заповнення особою бюлетеня у кабiнi для
ТаеМного голосування або iншим чином порушувати таемницю голосування.

2.11. Виборча комiсiя (дiльнична виборча комiсiя) може звернутися до
Органiзацiйного KoMiTeTy щодо дострокового припинення повноважень
СПОСтерiгача вiд кандидата на посаду ректора Унiверситету або громадського
СПОСТеРiГача У разi порушення ним цього Положення. Органiзацiйним
KoMiTeToM ухвалюеться мотивоване рiшення про дострокове припиненнrI
акредитацii спостерiгача.

2.|2. У разi порушення спостерiгачем вiд кандидата на посаду ректора
Унiверситету або громадським спостерiгачем вимог цього Положення Виборча
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Щодаток 1

Зразок посвiдчення спостерiгача на виборах ректора

:,,,J 
)

виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного
2019 року вiд

ОРГАНIЗАЦIИНИИ KOMITET З ПРОВЕДЕННrI ВИБОРIВ РЕКТОРА
ПОДЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНО-ТЕХНIЧНОГО

УНIВЕРСИТЕТУ

кандидат на

20l9 року

2019

нlзацlя

Iцо посвiдчу€ особу
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Щодаток 2
згодА

на збiр та обробку персональних даних

(п l Б)
19_ року, паспорт cepii Jф

Щ(ь! пi.-tписшtня цього тексту, вiдповiдно до закону украiни кпро захист персональних
ПD Bi.r l червня 2010 року, Ns2297-YI надаю згоду Подiльському державному аграрно-
ВiШОv_r'унiверситету на обробку Moix особистих персон{шьних даних у картотеках та/або
I lОПОЧОП)Ю iнформацiЙно-телекомунiкацiйноi системи бази персонЕIльних даних
ЩlВВШгiв сф'екта господарювання з метою ведення кадрового дiловодства, пiдготовки
iШвi-шо до вимог законодавства статистичноi, адмiнiстративноТ та iншоТ iнформацii з
rПf,Ь ПеРСОНirлУ, а також внугрiшнiх документiв пiдприемства з питань реалiзацii
-тtеЕП( з:lконодавствоМ i колектиВним догоВором праВ та обов'язкiв у сферi трудових
r]цпi тIlосин i соцiального захисту.

ЗОбОв'язУюсь при змiнi Moix персональних даних надавати у найкоротший TepMiH
irrrriТаЪНiй особi вiддiлу кадрiв Подiльському державному аграрно-технiчному
FlЕрсптЕц, угочнену iнформацiю та подавати оригiнали вiдповiдних документiв для
EýEEEI цоТх новrлr особистих даних до бази персонЕuIьних даних працiвникiв суб'екта
пrцIrDювllпЕя.

20 РокУ,
перевiрено

.. .-х.в r сферi трудових
_ aa l;lЬНС]Го ЗахисТУ. а також

_l:;:\l]B ПОВlДОМЛеННЯ ПРО
- : :,,:.,,ii про Nleнe до бази

_:,-.,:]i ] .\IеТОЮ ВеДеННЯ
_ эa,-ства. пlдготовки

э;{\1LlГ ЗакоНоДаВсТВа
. -, l__.. cцaTtrBHoT та iншоi

, , ;:.Ь ПеРСОНаЛУ, а ТаКОЖ
_ _ . . ,.lз jiт:B пiлпрtrсмства з

_ aa l;lЬНС]Го ЗахисТу, а також
чот пDава. визначенi ЗакономчоТ права, визначенi Законом
: \,:aТ llеРСОНаЛЬНИХ ДаНИХ), 1

: - \1 \1tri :aHi надаються, для
: -:::3Чt]l \lCTll

року.

пь;йьй;;й;;,цы,;д;;i ьы;- ;iд;йъъьi-;й;;йi ;; ъй ;ей;;;;; -

данlлх (назва володiльця. суб'екта господаоювання) з метою ведення
кадрового дiловодства, пiдготовки вiдповiдно до вимог законодавсlъа
статистичноi, адмiнiстративноi та iншоi iнформацii з питань персонtчIу> а
також внутрiшнiх докlrчrентiв пiдприемства з питань реалiзачii визначених
законодаtsством i колективним договором прав та обов'язкiв у сферi
lрудових правовiдносин i соцiмыIого захисry.
Вiдповiдно до ст. 8 ЗакоIrу УкраТни <Про захист персонмьних даних))
суб'ект персонаJIьних даних мае право:
l) знати про мiсцезнаходження бази даних, яка мiстить його персонаrrьнi
данi, ii призначення та найменування, мiсцезнаходження ii володiльця чи
розпорядника;
2) отримувати iнформачiю про умови надання доступу до персонzшьних
даних, зокрема iнформацiIо про TpeTix осiб, яким передаються його
персона.лrьнi данi, що мiстяться у базi лерсонаrrьних ланих;
3) на доступ до cBoix персонiшьних даних, що мiстяться у вiдповiднiй базi
персональних даних;
4) отримувати не пiзнiш як за 30 кlшендарних днiв з дня надходження
запиту, KpiM випадкiв, передбачених законом, вiдповiдь про те, чи
зберiгаються його персональнi данi у вiдповiднiй базi персоIrальних даних,
а також отримувати змiст його персонмьних даIшх, що зберiгшоться;
5) пред'являти вмотивовану вимогу iз залереченням проти обробки cBoix
персон:rльних даних органами державноi влади, органами мiсцевого
самоврядуванш при здiйсненнi ikHix повноважень, передбачених законом;
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо змiни або знищення своiх
персоrrаJIьних даних будь-яким володiльцем та розпорядником цiсi бази,
якщо цi данi обробляються незаконно чи с недостовiрними;
7) на захист cBoix персонмьних даних вiд незаконноi обробки та
випадковоi втрати, знищеншr, лошкоджеIrня у зв'язку з }llfисним
приховуванням, ненаданIulм чи несвосчасним ik наданням, а також на
захист вiд наданюI вiдомостей, що е недостовiрними чи ганьблять честь,
гiднiсть та дiлову репутацiю фiзшноi особи;
8) звертатися з питань захисту своiх прав щодо персональних даних до
органiв державrrоi влади, органiв мiсцевого с{lмовряд}ъання, до
повноважень яких наJIежить здiйснення захисту персояальних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разi порушення законодавства
про захист их даних



Щодаток 3
Органiзацiйному KoMiTeTy

з проведення виборiв ректора
Подiльського державного
аграрно-технiчного унiверситету

(кандидата на лосаду ректора /

ПIБ керiвника громадськоТ органiзацii; дом. адреса /

мlсцезнаходження та контактний телефон)

КЛОПОТАННЯ
про акредитацiю спостерiгачiв / громадських спостерiгачiв

вi_тповiдно до Положення про порядок проведення обрання ректора
державного аграрно-технiчного унiверситету та Положення про

шй KoMiTeT з проведення виборiв ректора Подiльського державного
iчного унiверситету прошу акредитувати спостерiгачем вiд

(кандидат на посаду pekTopal громадська органiзачiя)
. - ::\ Ректора Подiльського держа ного аграрно-технiчного унiверситету

2019 року таких осiб:

(Пiшс)

) 20|9 року

(Прiзвище та iнiцiали)

8



.Io:aToK {
Органiзацiйному KoMiTeTr,

з проведення виборiв ректора
Подiльського державного
аграрно-технiчного унiверситету

(Кандидата на посаду ректора /

ПIБ керiвника громадськоi органiзачii; дом. адреса /

мiсцезнаходження та контактний телефон)

зАявА

бl-п спостерiгачем/ громадським спостерiгачем вiд

(кандидат на посаду ректора, громадська органiзачiя)

з виборiв ректора Подiльського
2019 року.

про органiзацiю роботи спостерiгачiв на виборах ректора
державного аграрно технiчно го yHiB ерситету ознайомл енийl g.

(Прiзвище та iнiцiали)

20|9 року
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