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ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Державного університету «Одеська політехніка» 
 
 

Порядок акредитації спостерігачів 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного 
університету «Одеська політехніка» (далі – Оргкомітет) акредитує спостерігачів. 
Кількість спостерігачів визначається згідно з «Положенням про організацію 
виборчої системи та порядок обрання ректора Державного університету 
«Одеська політехніка» (далі – Порядок): 

– від кандидатів на посаду ректора – не більш двох осіб на кожну дільницю; 
– від Міністерства освіти та науки України – по представнику на кожну 

дільницю; 
– громадських спостерігачів – не більш трьох осіб на кожну дільницю. 

Вимоги до спостерігачів: 
– вік – від 18 років; 
– громадянство України; 

Не можуть бути спостерігачами: 
– члени Оргкомітету та виборчих комісій з проведення виборів ректора 

Державного університету «Одеська політехніка» (далі – Виборча комісія). 

Акредитація спостерігачів здійснюється на підставі подання на ім’я голови 
Оргкомітету за підписом: 

– кандидата на посаду ректора – щодо спостерігачів від кандидатів на 
посаду ректора; 

– уповноваженої особи Міністерства освіти і науки України – щодо 
спостерігачів від Міністерства освіти і науки України; 

– уповноваженої особи громадської організації – щодо спостерігачів від 
громадських організацій. 

У поданні зазначається: 
– повна назва громадської організації – щодо спостерігачів від громадських 

організацій; 
– прізвище, ім’я, по батькові; 
– громадянство; 
– дата народження; 



– місце та адреса проживання; 
– місце роботи; 
– посада; 
– номер контактного телефону; 
– назва виборчої комісії, на яку пропонується спостерігач. 

Подання вноситься не пізніше як за п’ять днів до дня голосування. 

За умови виконання вимог Оргкомітет акредитує спостерігачів не пізніше 
наступного дня після внесення подання та видає їм посвідчення за формою у 
додатку А. 

 
Правовий статус спостерігачів 

Акредитовані спостерігачі можуть здійснювати спостереження за 
виборчим процесом тільки у відповідній Виборчій комісії (виборчій дільниці). 

Спостерігачі мають право: 
– бути присутніми під час виготовлення бюлетенів для голосування; 
– бути присутніми під час голосування та підрахунку голосів; 
– перед початком голосування оглянути наявні на виборчій дільниці 

виборчі скриньки; 
– перебувати у зачиненому приміщенні для голосування, яке зачиняється 

після завершення голосування; 
– вимагати проведення повторного підрахунку бюлетенів, поданих за 

кожного з кандидатів, а також бюлетенів, визнаних недійсними. 
– робити фото-, аудіо- та відеозаписи ходу виборів, крім тих, які 

порушують процедуру таємного голосування; 
– звертатися до голови Виборчої комісії, секретаря та до дільничної 

Виборчої комісії (на якій акредитовано спостерігача) щодо усунення порушень 
Порядку; 

– підписувати перший примірник акту або протоколу, складеного 
Виборчою комісією; 

– складати акти про виявлення порушень Порядку, який має бути 
підписаний спостерігачем та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт 
цього порушення із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, посади; 

– отримати копію протоколу про результати голосування, що складається 
виборчою комісією. 

Спостерігачі не мають права: 
– чинити дії, що порушують Порядок або хід виборчого процесу; 
– чинити дії, що заважають членам Виборчої комісії здійснювати свої 

повноваження; 
– агітувати за певного кандидата; 
– допомагати особам, які внаслідок фізичних вад не можуть самостійно 

заповнити бюлетень для голосування. 



У випадку порушення Порядку або цього Положення Виборча комісія 
може достроково припинити повноваження спостерігача (рішення приймається 
більшістю голосів). Виборча комісія повинна видати копію постанови 
спостерігачу, якого вона стосується. 

Кандидат на посаду ректора, або організація можуть замінити спостерігача, 
але не пізніше ніж за три доби до дня голосування. Для цього вони повинні 
звернутися із письмовою заявою до Оргкомітету про припинення повноважень 
спостерігача і подати документи для акредитації спостерігачем іншої особи. 

Спостерігач може достроково скласти повноваження за власною 
ініціативою. Для цього спостерігач звертається до Оргкомітету з заявою про 
складання своїх повноважень. У разі отримання такої заяви Оргкомітет повинен 
прийняти рішення про скасування акредитації спостерігача. Копія такого 
рішення надається відповідному кандидату на посаду ректора та в Виборчу 
комісію. 

 
 

Голова Оргкомітету      Свінарьов Ю.М. 
 
 
 
 

Додаток А 

Форма посвідчення, що видається акредитованим спостерігачам 

 
ПОСВІДЧЕННЯ СПОСТЕРІГАЧА 

на виборах ректора Державного університету «Одеська політехніка» 
(дата)* 

 

(Прізвище, ім’я, по-батькові)* 
є акредитованим (громадським)* спостерігачем від (…)* на виборчої дільниці 

(адреса виборчої дільниці)* 

 

 

Голова  
організаційного комітету      Ю.М. Свінарьов 

 

 

________________________________________________________ 

* Замість дужок з текстом вписується текст за змістом. 


