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Правила про
їавчих органів
виборів представницьких
студентського самоврядування БДМУ
1. Основні засади проведення виборів до представницьких та виконавчих

органів студентського самоврядування БДМУ
1.1. Вибори представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування здійснюються на основі Положення «Про студентське
самоврядування в БДМУ».
1.2. Відповідно до Положення «Про студентське самоврядування у
Буковинському
державному
медичному
університеті»
вибори
до
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування
організовує та проводить Студентська виборча комісія (далі - СВК).
1.3. Студентська виборча комісія призначає голову, секретаря.
1.4. Формою роботи СВК є засідання, яке скликається головою комісії, в
разі його відсутності - секретарем комісії.
1.5.Засідання СВК є повноважним за умови присутності на ньому більше
половини її складу.
1.6.Студенти, члени СВК мають право: бути членами студентських
дільничних комісій, які організовують підготовку та проведення виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
отримувати та поширювати інформацію, що стосується підготовки та
проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування.
1.7.Членам Студентської виборчої комісії забороняється вчиняти будь-які
дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст
волевиявлення конкретного студента-виборця.
1.8.Ніхто не має права втручатися в діяльність Студентської виборчої
комісії.
1.9.3 метою забезпечення публічності Студентська виборча комісія:
забезпечує можливість для ознайомлення студентів зі списками,
передвиборними програмами кандидатів на посаду голови Студентської ради,
членів Студентської ради, Студентського декана, Голови Студентської ради
фахового коледжу БДМУ), відомостями про кандидатів; роз’яснює студентам
порядок голосування, у тому числі порядок заповнення виборчих бюлетенів;
оприлюднює підсумки голосування та результати відповідних виборів.
1.10.Усі рішення СВК оприлюднюються на її офіційному веб-сайті
Студентс ької ради.

1.11.Рішення СВК, прийняте в межах її повноважень, є обов’язковим для
виконання.
1.12.Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до СВК,
розглядаються протягом трьох днів з дня її надходження.
1.13.Акти і протоколи СВК складаються у випадках, передбачених
проведенням виборів представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування. Акт або протокол комісії підписується головою та секретарем
СВК, підписи яких скріплюються печаткою.
1.14.Члену СВК забороняється агітувати «за» чи «проти» кандидатів на
виборах.
1.15.Члени СВК не мають претендувати на виборчі посади
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування ВДМУ.

у виборах є добровільною. Кожен студент-виборець
голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передання
виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється.

2. Участь студентів

3. Голосування на виборах є таємним. Контроль за змістом волевиявлення

студентів-виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення
конкретного виборця будь-яким чином забороняється.
4. Суб’єктами виборчого процесу представницьких та виконавчих органів

студентського самоврядування є студент-виборець, Студентська виборча
комісія, що здійснює підготовку і проведення виборів; студенти, які бажають
взяти участь у виборах всіх рівнів, спостерігачі, дільничні виборчі комісії.
5. Підготовка і проведення виборів, передбачених Правилами здійснюються

публічно і відкрито.
6. Вимоги до кандидатів всіх рівнів затверджується Студентською виборчою

комісією.
7. Студентські виборчі дільниці

7.1. Підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів
студентів здійснюються на студентських виборчих дільницях, що утворюються
Студентською виборчою комісією.
7.2. Студентські виборчі дільниці утворюються Студентською виборчою
комісією у встановленому нею порядку. Кожна студентська виборча дільниця
має адресу приміщення для голосування та місцезнаходження (адресу
приміщення) дільничної виборчої комісії.
8. Студентські дільничні виборчі комісії.

8.1. Піхто не має права втручатися в діяльність Студентської дільничної
виборчої комісії.
8.2. Студентські дільничні виборчі комісії забезпечують організацію
підготовки та проведення виборів у межах відповідних студентських виборчих

дільниць, є тимчасовими на момент проведення виборів представницьких та
виконавчих органів студентського самоврядування.
8.3. Студентська дільнична виборча комісія призначає голову, заступника
голови,секретаря.
8.4. Формою роботи Студентської дільничної виборчої комісії є засідання,
яке скликається головою комісії, в разі його відсутності - секретарем комісії.
8.5. Засідання Студентської дільничної виборчої комісії є повноважним за
умови присутності на ньому більше половини її складу.
8.6. На засіданнях Студентської дільничної виборчої комісії, у тому числі
при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, мають право
бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії лише члени
СВК, кандидати, офіційні спостерігачі від кандидатів на посади студентського
декана, голови Студентської ради фахового коледжу БДМУ, членів
Студентської ради, голови Студентської ради БДМУ.
8.7. Студентська дільнична виборча комісія може прийняти мотивоване
рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні кандидата,
офіційного спостерігача, якщо вони неправомірно перешкоджають його
проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів
від складу комісії.
8.8. Рішення Студентської дільничної виборчої комісії після його розгляду
та обговорення на засіданні приймається відкритим голосуванням більшістю
голосів від складу комісії. Рішення комісії набирає чинності з моменту його
прийняття.
8.9. На засіданні Студентської дільничної виборчої комісії у день
голосування, зокрема, при підрахунку голосів виборців на студентській
виборчій дільниці приймається не менше ніж двома третинами голосів від
складу комісії.
8.10. Рішення Студентської дільничної виборчої комісії, прийняте в межах
її повноважень, є обов’язковим для виконання.
8.11.Заяви, скарги та інші документи, що надійшли до Студентської
дільничної виборчої комісії, розглядається протягом трьох днів з дня її
надходження.
8.12. Вимоги до протоколів Студентських дільничних виборчих комісій
про підрахунок голосів виборців визначаються СВК.
8.13. СВК складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт
або певну подію, виявлену і визнану комісією. Протокол комісії встановлює
підсумки певних дій, виконаних комісією.
8.14.Члену Студентської дільничної виборчої комісії забороняється
агітувати «за» чи «проти» кандидатів на виборах.
8.15.Члени Студентської дільничної виборчої комісії не мають
претендувати на виборчі посади представницьких та виконавчих органів
студентського самоврядування БДМУ.
9. Списки виборців

9.1. Для підготовки та проведення прямого таємного голосування
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування СВК

складає попередні списки студентів-виборців по факультетах та фахового
коледжу БДМУ із зазначенням курсу.
9.2. Попередній список студентів-виборців виготовляється на паперовому
носії в одному примірнику, кожний аркуш якого засвідчується підписом декана
факультету, директора фахового коледжу БДМУ і скріплюється печаткою,
передаються на студентську виборчу дільницю.
9.3. СВК запрошує студентів (не пізніше ніж за 10 днів до початку
проведення виборів) на студентські виборчі дільниці, форму запрошення
схвалює на засіданні.
9.4. Студент-виборець має право ознайомитися з попереднім списком
виборців у приміщенні студентської виборчої дільниці та перевірити
правильність внесених до нього відомостей.
10. Інформаційне забезпечення виборів

10.1 .Інформація, що міститься в документах, поданих до СВК для
реєстрації кандидатів, є відкритою. Інформація щодо зареєстрованих
кандидатів може оприлюднюватися па офіційному веб-сайті Студентської ради.
10.2.Інформаційне забезпечення виборів включає інформування виборців
про адресу приміщення для голосування, дату та час голосування; процедуру
голосування та спосіб заповнення виборчого бюлетеня.
11. Передвиборна агітація

11.1 .Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
проведення зборів студентів (онлайн), дебатів, дискусій, «круглих столів» щодо
положень передвиборних програм кандидатів на
будь-які посади
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
оприлюднення в друкованих та інших засобах, в тому числі і соціальних
мережах, передвиборчої агітації; розповсюдження листівок, плакатів тощо.
11.2. Передвиборна агітація розпочинається кандидатом, наступного дня
після дня прийняття СВК рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів).
11.3. Передвиборна агітація напередодні дня голосування та в день
голосування забороняється.
12. Офіційні спостерігачі

12.1. У виборчому процесі можуть брати участь офіційні спостерігачі від
кандидатів на посади студентського декана, голови Студентської ради фахового
коледжу БДМУ, членів Студентської ради, голови Студентської ради БДМУ.
12.2. Офіційним спостерігачем може бути студент-виборець. Офіційним
спостерігачем не може бути член СВК та член Студентської дільничної
виборчої комісії.
12.3. Повноваження студентів офіційних спостерігачів починаються з дня
їх реєстрації у СВК.
12.4. СВК може достроково припинити його повноваження у разі
встановлення фактів грубого або систематичного порушення ним Правил
проведення виборів представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування БДМУ (далі Правила).

13. Підготовка та проведення голосування

13.1. СВК забезпечує виготовлення, забезпечення на студентських
виборчих дільницях та збереження виборчих бюлетенів, а також іншої виборчої
документації.
13.2. Голосування проводиться у приміщеннях, в яких обладнуються
кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих
бюлетенів і встановлення виборчих скриньок. Обладнання приміщення для
голосування покладається на Студентську дільничну виборчу комісію.
13.3. СВК звертається з клопотанням до адміністрації університету з
метою надання на певну дату та час приміщення для організації роботи та
проведення голосування відповідно до вимог Правил, а також у наданні
необхідної допомоги в облаштуванні.
13.4. Приміщення студентської виборчої дільниці мають відповідати
вимогам Правил, а також встановленим вимогам щодо санітарних і технічних
норм. Нормативи облаштування приміщення студентської виборчої дільниці
встановлюються Студентською дільничною виборчою комісією.
13.5. Місця видачі виборчих бюлетенів, вхід і вихід з кабін для таємного
голосування, виборчі скриньки мають бути у полі зору членів Студентської
дільничної виборчої комісії та осіб, які відповідно до цих Правил мають право
бути присутніми у приміщенні для голосування.
13.6. Кожна студентська виборча дільниця забезпечується необхідною
кількістю виборчих скриньок, використання та зберігання виборчих скриньок
визначається СВК
14. Зберігання виборчої та іншої документації
14.1. Студентська дільнична виборча комісія зберігає виборчу
документацію (протоколи СВК, бюлетені та ін.) у приміщенні Студентської
ради.
14.2. Протоколи студентських дільничних виборчих комісій про
підрахунок голосів студентів-виборців на студентських виборчих дільницях,
про підсумки голосування, виборчі бюлетені, списки виборців, акти, заяви,
скарги про порушення вимог цих Правил під час проведення голосування і
підрахунку голосів виборців, інші протоколи та рішення студентських
дільничних виборчих комісій зберігаються впродовж двох років з дня
офіційного оголошення результатів відповідних виборів, після чого
знищуються в установленому порядку.

Голова Студентської виборчої комісії

