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 1.1. Положення про виборчу дільницю з проведення виборів директора 

ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі"  (далі – 
Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ, «Методичних рекомендацій щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу», затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.12.2014 р. № 726 (далі – Методичні рекомендації), Статуту 
ДВНЗ "Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі", Положення 

про виборчу систему та порядок проведення виборів директора ДВНЗ 
"Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі", Положення про 

Організаційний комітет з проведення виборів директора ДВНЗ 
"Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі" (далі – Коледж).  

1.2. Місце розташування виборчої дільниці, кількісний та персональний 
склад  виборчої комісії  за поданням Організаційного комітету з проведення 

виборів директора Коледжу (далі – Організаційний комітет) затверджується 
наказом директора Коледжу. Наказ про утворення виборчої дільниці та 

виборчої комісії повинен бути оприлюднений Організаційним комітетом не 
пізніше наступного дня після його видання на стендах і веб-сайті Коледжу. 

1.3. Члени виборчої комісії на першому організаційному засіданні простою 
більшістю голосів шляхом відкритого голосування обирають голову 
виборчої комісії, заступника голови та секретаря. Протокол засідання 

виборчої комісії підписує голова виборчої комісії та її секретар.  
1.4. Засідання виборчої комісії розпочинається за наявності кворуму – 2/3 

від загальної кількості її членів.  
1.5. Голова виборчої комісії несе персональну відповідальність за 

відповідність кількості бюлетенів кількості осіб, які мають право брати 
участь у виборах директора  Коледжу та збереження бюлетенів у 

приміщенні виборчої комісії у сейфі (металевій шафі). 
1.6. Основними завданнями виборчої комісії є організація, підготовка, 

проведення голосування та встановлення результатів голосування виборів 
директора Коледжу. На неї покладаються організація проведення 

голосування та підтримання належного порядку у приміщенні виборчої 
дільниці для голосування, забезпечення таємності голосування, 

демократичності, прозорості і відкритості. 
1.7. Приміщення виборчої дільниці повинно бути обладнане достатньою 
кількістю кабін для таємного голосування. Розміщення обладнання у 

приміщенні для голосування здійснюється таким чином, щоб місця видачі 
бюлетенів для голосування, вхід і вихід з кабін для таємного голосування, 

виборчі скриньки були у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які мають 
право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для 

таємного голосування повинні бути забезпечені належне освітлення, а 
також засоби для заповнення бюлетеня для голосування.  
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1.8. Процес голосування і підрахунку голосів підлягає фіксуванню за 
допомогою аудіо і відеозасобів. Розміщення відеокамер на виборчій 

дільниці встановлюється рішенням Виборчої комісії. Спостерігачі, 
громадські спостерігачі та представники ЗМІ мають право здійснювати 

фото та відеофіксацію з місць, відведених для них Виборчою комісією. При 
цьому таке фіксування не може порушувати таємницю голосування.  
1.9. Результати виборів оприлюднюються на веб-сайтіКоледжу протягом 

доби після складання протоколів про результати голосування.  
1.10. Уся документація, пов’язана з проведенням виборів директора 

Коледжу, передається до Організаційного комітету з проведення виборів 
директора Коледжу із подальшою передачею такої документації 

відповідальній особі, яка призначається наказом керівника Коледжу, – для 
зберігання впродовж п’яти років.  
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