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Стаття 1. Вибори Голови Студентської Ради НТУУ «КПІ»
1.

Загальні положення

1.1. Вибори Голови Студентської ради НТУУ «КПІ» – це демократична процедура обрання
керівника представницького органу студентського самоврядування при університеті;
1.2. Вибори голови Студентської ради НТУУ «КПІ» відбуваються не пізніше ніж через 15
робочих днів після проведення Конференції студентів Університету;
1.3. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів Університету шляхом
відкритого голосування та доводиться до відома усіх студентів;
1.4. Право голосувати мають всі студенти та аспіранти денної форми навчання;
1.5. Голова Студентської Ради Університету обирається шляхом проведення прямих
таємних виборів з числа студентів та аспірантів Університету терміном на один
календарний рік;
1.6. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення результатів
забезпечує спеціально створена та постійно діюча Виборча комісія Студентської ради
НТУУ «КПІ» (далі ВК) та виборчі комісії підрозділів (інститутів/факультетів) - (далі ВКП).
1.7. Голова Студентської ради НТУУ «КПІ» обирається відносною більшістю голосів.
1.8. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він перемагає лише за
умови обрання абсолютною більшістю голосів від загальної кількості студентів, що
проголосували;
1.9. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи попередньої
Президії Студентської Ради НТУУ «КПІ» продовжується на один місяць, а на найближчому
засіданні Студентської Ради НТУУ «КПІ» визначається новий склад ВК. Визначаються
причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення.
2. Виборча комісія Студентської ради НТУУ «КПІ»:
2.1. виборча комісія забезпечує організацію Конференції студентів, проведення прямих
таємних виборів, у встановлений Конференцією студентів термін, дебатів та розглядом
питань пов'язаних із виборчим процесом, в межах своїх повноважень.
2.2. обирається шляхом прямого таємного голосування на засіданні Студентської ради
НТУУ «КПІ» абсолютною більшістю голосів з числа студентів та аспірантів за поданням
голови Студентської ради НТУУ «КПІ» або на підставі самовисування.
2.3. створюється не пізніше 15 днів до дня проведення Конференції студентів НТУУ «КПІ»;
2.4. Голова Студентської ради НТУУ «КПІ» публічно оголошує та інформує студентів за
допомогою офіційних інформаційних ресурсів про створення ВК та здійснює реєстрацію
бажаючих.
2.5. Всі студенти та аспіранти НТУУ «КПІ» мають право подати свою кандидатуру до
складу ВК.
2.4. ВК встановлює зразки виборчих документів та їх текст;
2.5. ВК повністю регламентує проведення прямих таємних виборів.
2.5. ВК встановлює кількість днів та час проведення виборів та пропонує рішення до
розгляду Конференції студентів університету.
2.6. ВК встановлює місця в яких дозволено розміщувати агітаційні матеріали
2.7. ВК може автоматизувати процес виборів шляхом залучення до процедури голосування
IT-технологій, що забезпечать онлайн-голосування за кандидатів, за умови дотримання
прозорості, таємності та демократичності голосування.
2.8. ВК розглядає питання щодо реєстрації кандидатів на посаду голови Студентської ради
НТУУ «КПІ»;
2.9. ВК приймає рішення з питань реєстрації та відмови реєстрації кандидатів на посаду

Голови Студентської ради НТУУ КПІ та кандидатів на посаду Голови Студентської ради
інституту/факультету.
2.10. Відмовою у реєстрації може бути не повний пакет документів або не правильно
заповнений, підробка документів та підробка підписів.
2.11. ВК може приймати рішення про встановлення результатів виборів голови
Студентської ради НТУУ «КПІ», голів Студентських рад факультетів/інститутів,
представників студентів у складі Вченої Ради НТУУ «КПІ», делегатів від студентів до
Конференції трудового колективу НТУУ «КПІ» та делегатів від студентів до Конференції
трудового колективу факультету/інституту.
2.12. ВК приймає рішення про визнання виборів голови Студентської ради НТУУ «КПІ»,
голів Студентських рад факультетів/інститутів, представників студентів у складі Вченої
Ради НТУУ «КПІ», делегатів Конференції трудового колективу НТУУ «КПІ» та делегатів
Конференції трудового колективу факультету/інституту дійсними чи недійсним.
2.13. ВК приймає рішення про проведення повторного голосування.
2.14. ВК протягом 10 робочих днів розглядає всі заяви та акти про порушення та організовує
позачергові вибори за потребою
2.15. Кількість членів ВК визначається на засіданні Студентської ради НТУУ «КПІ»;
2.16. До складу ВК входять: голова ВК, секретар ВК, заступник голови ВК, члени ВК.
2.17. Голова ВК:
2.17.2. обирається на засіданні Студентської ради НТУУ «КПІ» за поданням голови
Студентської ради НТУУ «КПІ» або на підставі самовисування.
2.17.3. координує роботу ВК
2.17.4. головує на засіданнях ВК
2.17.5. формує порядок денний засідання ВК
2.17.6. разом з секретарем ВК підписує від імені ВК всі види документів
2.17.7. за потребою звітує про пророблену роботу на засіданнях Студентської ради НТУУ
«КПІ».
2.17.8. інформує студентів НТУУ «КПІ» про стан роботи ВК через оголошення та офіційні
ресурси Студентської ради НТУУ «КПІ», та через офіційний інформаційний ресурс ВК.
2.17.9. аналізує та бере до уваги зауваження, що надходять від студентів
2.17.10. готує доповідь на Конференцію студентів університету щодо процедури
проведення прямих таємних виборів.
2.17.11. несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів.
2.18. Секретар ВК
2.18. веде протоколи засідання ВК
2.18.2. готує всі документи необхідні в діяльності ВК
2.18.3. повідомляє кандидатів про рішення щодо їх реєстрації
2.18.4. повідомляє про час та місце засідання усім членам ВК
2.18.5. здійснює реєстрацію представників ЗМІ та офіційних спостерігачів від кандидатів
на підставі їх особистої заяви.
2.19. Заступник голови ВК:
2.19.1. виконує доручення голови ВК
2.19.2. координує роботу ВКП
2.19.3. у разі відсутності голови ВК виконує усі його функції
2.20. Засідання ВК:
2.20.1. відбувається не рідше одного разу на тиждень у кількості не менше 2/3 від свого
складу.

2.20.2. Рішення ВК є правомочним за умови, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх та обов’язковим для виконання, якщо не суперечить цьому Положенню та
Положенню «Про ОСС КПІ», Статуту НТУУ «КПІ», ЗУ «Про вищу освіту», Конституції
України.
2.20.3. Протоколи засідань підписує голова ВК та секретар ВК.
2.20.4. ВК зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з правилами
виборчого процесу;
2.20.5. ВК зобов’язана за 5 робочих днів до дня проведення виборів скласти списки
виборців;
2.21. Голова, секретар, заступник та члени ВК можуть бути усунені від своїх обов’язків
2.21.1. на підставі особистої заяви
2.21.2 на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням 2/3 складу Студентської Ради
НТУУ «КПІ»
3. Виборча комісія підрозділу
3.1. Голова, секретар, заступник, члени ВКП обираються на кожному факультеті/інституті
на засіданні Студентської ради факультету/інституту з числа студентів та аспірантів
шляхом таємного голосування абсолютною більшістю голосів у складі до 7 осіб за
поданням Голови Студентської ради факультету/інституту або самовисуванням.
3.2. формується не пізніше ніж за 10 днів до проведення конференції факультету/інституту
3.3. організовує процедуру прямих таємних виборів голови Студентської ради НТУУ
«КПІ», голови Студентської ради факультету, вибори представників від студентів до складу
Вченої Ради НТУУ «КПІ», вибори делегатів від студентів на Конференцію трудового
колективу університету та факультету/інституту на відповідному факультеті/інституті та
діє протягом календарного року.
3.4. несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів усіх рівнів (п.3.3.) на
інституті/факультеті.
3.5. повідомляє ВК про всі проблеми та порушення під час проведення голосування.
3.6. виконує усі розпорядження прийняті на засіданні ВК
3.7. Голова ВКП:
3.7.1. координує роботу ВКП
3.7.3. головує на засіданнях ВКП
3.7.4. формує порядок денний засідання ВКП
3.7.5. разом з секретарем ВКП підписує від імені ВКП всі види документів
3.7.6. аналізує та бере до уваги зауваження, що надходять від студентів
3.7.7. інформує студентів інституту/факультету про стан роботи ВКП через оголошення та
офіційні ресурси Студентської ради інституту/факультету
3.7.8. звітує про пророблену роботу представникам ЦВК
3.7.9. забов’язаний відвідувати засідання ВК на які був запрошений
3.7.10. забов’язаний надавати будь-яку потрібну інформацію членам ВК
3.8. Секретар ВКП
3.8.1. веде протоколи засідання ВКП
3.8.2. готує всі документи необхідні в діяльності ВКП
3.8.3. повідомляє про час та місце засідання усіх членів ВКП
3.8.4. здійснює реєстрацію представників ЗМІ та офіційних спостерігачів від кандидатів у
день проведення прямих таємних виборів
3.8.5. формує списки студентів факультету/інституту та надсилає інформацію. ВК
3.8.6. встановлює та облаштовує місця для голосування

3.8.7. кожні 2 години інформує ЦВК про кількість студентів, що взяли участь у голосуванні
під час проведення виборів
3.9. Заступник голови ВКП:
3.9.1. виконує доручення голови ВКП
3.9.2. координує роботу ВКП
3.9.3. у разі відсутності голови ВКП виконує усі його функції
3.9.4. може відвідувати засідання ВК замість голови ВКП
3.10. Засідання ВКП:
3.10.1. відбувається не рідше одного разу на тиждень у кількості не менше 2/3 від свого
складу.
3.10.2. Протоколи засідань підписує голова ВКП та секретар ВКП
3.10. ВКП зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з правилами
виборчого процесу
3.10. ВКП організовує вибори старост та представницької частини Студентської ради
інституту/факультету;
3.11. Голова, секретар, заступник та члени ВКП можуть бути усунені від своїх обов’язків
3.11.1. на підставі особистої заяви
3.11.2 на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням абсолютної більшості складу
Студентської Ради факультету
3.11.3. на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням більшості присутніх на
засіданні ЦВК
4. Передвиборчий процес:
4.1. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради НТУУ «КПІ» здійснюється
ВК на підставі особистої заяви кандидата, передвиборчої програми, бланку з підписами та
контактами студентів, що підтримують висування кандидата (не менше 1% від кількості
студентів університету) та копії студентського квитка, які подаються не пізніше ніж за 5
робочих днів до проведення Конференції студентів НТУУ «КПІ»;
4.2. Передвиборчий період триває з дня офіційної реєстрації кандидата та закінчується за
добу до проведення прямих таємних виборів.
4.3. Протягом передвиборчого процесу кандидати проводять передвиборчі кампанії,
презентуючи власні передвиборчі програми;
4.4. Обов’язковим елементом передвиборчого процесу є:
- виступ з передвиборчою програмою на Конференції студентів НТУУ «КПІ»
- відповіді на питання під час проведення Конференції студентів НТУУ «КПІ»
-участь у публічних дебатах, які проходять не пізніше, ніж за 3 дні до дня проведення
виборів.
4.5. Передвиборча агітація в день виборів суворо заборонена;
4.6.Правила передвиборчого процесу:
4.6.1. Агітація за кандидата може розпочинатись не раніше початку збору підписів в
підтримку кандидата.
4.6.2. Кожен кандидат повинен поважно ставитися до опонента та його думки;
4.6.3. Розміщення агітаційних матеріалів дозволяється виключно у спеціально
встановлених місцях.
4.6.3. Кожен кандидат має право скористатись 1 годиною ефірного часу на Радіо КПІ під
час проведення передвиборчої кампанії.
4.6.4. Кожен кандидат може проводити зустрічі з виборцями, влаштовувати акції та
розповсюджувати агітаційний матеріал під час періоду агітації.

4.6.5. Кожен кандидат має право зареєструвати офіційних спостерігачів не пізніше ніж за
10 робочих днів до дня проведення виборів, кількість яких не повинна перевищувати
кількості ВКП що створюються на кожному інституті/факультеті.
4.6.6. Агітація за кандидата з боку адміністрації університету, факультету/інституту,
викладачами та співробітниками НТУУ «КПІ» заборонена.
4.6.7. За виявлення порушень – ВК розглядає питання про виключення кандидата зі списку.
4.6.8. Підкуп голосів суворо заборонений;
4.6.9. Передача особистого бюлетеня іншим особам суворо заборонена;
4.6.10. Виносити виборчий бюлетень за межі виборчої дільниці заборонено;
4.6.11. Будь-які спроби фальсифікації суворо заборонені;
4.7. Рішення щодо всіх порушень розглядаються на засіданні ВК.
4.9. Кандидат, що порушив передвиборчий процес в залежності від тяжкості та умисності
його дій:
4.9.1. може отримати зауваження;
4.9.2. може бути виключений зі списку кандидатів за отримання більше трьох зауважень;
4.10. Виборець, що порушивши процес в залежності від тяжкості та умисності його дій
може отримати зауваження або догану виходячи з тяжкості порушення.
4.11. В особливо тяжких порушеннях справа передається на розгляд комісії з
правопорушень НТУУ «КПІ».
4.12. Заяву про порушення до ВК може подати будь-який студент денної форми навчання
НТУУ «КПІ».
4.13. ВК забов’язана розглянути та надати відповідь на заяву про порушення протягом 5
днів після отримання відповідної заяви.
4.14. Заяви про порушення приймаються протягом дня, коли проходять вибори та на
наступний день до 20.00.
5. Виборчий процес у день виборів та підрахунок голосів
5.1. прямі таємні вибори голови Студентської ради НТУУ «КПІ» та вибори голів
Студентських рад інститутів/факультетів, вибори представників студентів у складі Вченої
Ради НТУУ «КПІ», вибори делегатів від студентів до Конференції трудового колективу
НТУУ «КПІ» та вибори делегатів від студентів до Конференції трудового колективу
факультету/інституту відбуваються одночасно у встановлений Конференцією студентів
день
5.2. виборець показує посвідчення особи (студентський квиток або залікова книжка) та
отримує бюлетені для голосування, кожен з яких кладе у відповідну скриньку.
5.3. виносити та передавати виборчий бюлетень заборонено
5.5. прямі таємні вибори відбуваються протягом дня з 8.00. до 18.00., якщо інше не
передбачено рішенням ВК.
5.6. підрахунок голосів здійснюється на заключному засіданні ВКП
5.7. при підрахунку голосів на заключному засіданні ВКП мають право знаходитись: члени
відповідного ВКП, зареєстровані офіційні спостерігачі кандидатів, незалежні спостерігачі,
представники ЗМІ (факультету, НТУУ «КПІ», інших університетів, міста, тощо),
представники ГФОГП ДНД.
5.8.. При підрахунку голосів на будь-якій ВКП мають право знаходитись: члени ЦВК,
кандидати на посаду голови Студентської ради НТУУ «КПІ», члени Студентської ради
НТУУ «КПІ».
5.9.. Під час підрахунків голосів відбувається відео-зйомка для уникнення фальсифікації
результатів голосування;
5.10. Результати підрахунків повідомляють ВК

5.11. ВК має право провести повторний підрахунок голосів будь-якої ВКП
5.12. У разі виявлення порушень під час голосування або підрахунку голосів проводиться
фото та відео фіксація порушень та складається акт порушення, який розглядається ВК.
5.11. ВК має право на підставі великої кількості актів про порушення онулювати результати
ВКП та організувати повторні вибори не пізніше ніж через 5 робочих днів.
5.12. У випадку онулювання результатів виборів однієї та більше ВКП, результати виборів
голови Студентської ради НТУУ «КПІ» можуть бути остаточно підраховані після
проведення повторного голосування.
5.13. Під час проведення виборів біля кожної скриньки чергує член ГФОГП ДНД
6. Оголошення та оскарження результатів
6.1. Голова Студентської ради НТУУ «КПІ» вважається обраним з моменту підписання
Головою та секретарем ВК відповідного протоколу.
6.2. Результати виборів повинні бути оголошені на всіх офіційних ресурсах Студентської
ради НТУУ «КПІ».
6.3. У випадку онулювання результатів виборів однієї та більше ВКП, результати виборів
голови Студентської ради НТУУ «КПІ» можуть бути остаточно підраховані після
проведення повторних виборів на даних ВКП.
6.4. При виникненні ситуацій, що виходять за рамки цього положення, рішення
приймаються на засіданні ВК більшістю присутніх членів ВК.
6.5. Рішення ВК можуть оскаржуватись та бути визначеними не дійсними на позачерговій
конференції студентів, рішенням абсолютної більшості голосів.
6.6. Для проведення позачергової конференції студентів ініціативна група повинна зібрати
не менше 10% підписів студентів та аспірантів денного відділення та надати докази
порушення передвиборчого процесу, фальсифікацій або дій, що суперечать Положенню та
звернутись до Студентської Ради НТУУ «КПІ», яка забов’язана висунути на голосування
пропозицію щодо проведення позачергової конференції студентів НТУУ «КПІ».

Стаття 2. Вибори голів Студентських рад факультетів/інститутів
1. Вибори Голови Студентської ради інституту/факультету – це демократична процедура
обрання керівника представницького органу студентського самоврядування факультету;
2. Вибори голови Студентської ради інституту/факультету відбуваються одночасно з
виборами голови Студентської ради НТУУ «КПІ»;
3. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів Університету шляхом
відкритого голосування та доводиться до відома усіх студентів;
4. Право голосувати мають всі студенти та аспіранти денної форми навчання
інституту/факультету;
5. Голова Студентської ради інституту/факультету обирається шляхом проведення прямих
таємних виборів з числа студентів та аспірантів Університету терміном на один рік;
6. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення результатів
забезпечує спеціально створена виборча комісія підрозділу (інституту/факультету) - (далі
ВКП).
7. Голова Студентської ради факультету/інституту обирається простою більшістю голосів.
8. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він перемагає лише за
умови обрання абсолютною більшістю голосів від загальної кількості студентів, що
проголосували;
9. На конференції студентів інституту/факультету проходять дебати між зареєстрованими
кандидатами на посаду голови Студентської ради інституту/факультету, які фіксуються на
відео та викладаються на інформаційних ресурсах Студентської ради.

10. Вибори можуть вважатися такими, що не відбулися, на підставі значної кількості актів
про порушення та за наявністю доказів цих порушень
11.. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи попередньої
Президії Студентської ради факультету/інституту продовжується на один місяць, а на
найближчому засіданні Студентської ради факультету/інституту визначається новий склад
ВКП. Визначаються причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення.
12. Позачергові вибори можуть бути призначенні на підставі звернення 10% студентів
інституту/факультету до Студентської ради університету, яка розглядає питання про
позачергові вибори на засіданні.

Стаття 3. Вибори представників від студентів до Вченої Ради
НТУУ «КПІ»
1. Вибори проводяться кожного року восени в один день з виборами голови
Студентської ради НТУУ «КПІ» та виборами голів студентських рад
факультетів/інститутів.
2. До складу Вченої Ради НТУУ «КПІ» обирається один представник від кожного
факультету/інституту.
3. Кандидати на представників студентів від факультету/інституту до складу Вченої
ради НТУУ «КПІ» подають свої кандидатури секретарю виборчої комісії
Студентської ради НТУУ «КПІ».
4. Вибори проходять шляхом прямого таємного голосування студентами відповідного
факультету/інституту
5. Представник обирається простою більшістю голосів.
6. В разі відсутності кандидатів до складу Вченої ради НТУУ «КПІ», кандидатом
автоматично стають особи, що є кандидатами на посаду голови Студентської ради
факультету/інституту.
7. Особи, які не були обрані до складу Вченої ради НТУУ «КПІ», але подавали свої
кандидатури на голосування зараховуються до резерву кандидатів в члени Вченої
ради.
8. Процедура голосування, підрахунку та оскарження результатів виборів така сама як
і під час виборів голови студентської ради факультету/інституту (див. Статтю 2.0)
9. У разі припинення повноважень члена Вченої ради представником студентів від
факультету/інституту стає наступний за рейтинговим списком кандидат. У разі
відсутності
кандидатів,
Виборчою
комісією
відповідного
підрозділу
організовуються прямі таємні вибори представника.

Стаття 4. Вибори делегатів від студентів на Конференцію
трудового колективу НТУУ «КПІ»
1. Вибори проводяться кожного року восени в один день з виборами голови
Студентської ради НТУУ «КПІ» та виборами голів студентських рад
факультетів/інститутів.
2. Кількість делегатів на Конференцію трудового колективу НТУУ «КПІ» від студентів
складає 15% від кількості всіх делегатів.
3. Кандидати подають свої кандидатури секретарю Виборчої комісії Студентської ради
НТУУ «КПІ».
4. Вибори проходять шляхом прямого таємного рейтингового голосування студентами
відповідного факультету/інституту.

5. Виборчий бюлетень складається зі списку всіх кандидатів в алфавітному порядку.
6. Перемагають кандидати, які отримали більшу кількість голосів порівняно з іншими.
7. Процедура голосування, підрахунку та оскарження результатів виборів така сама як
і під час виборів голови студентської ради факультету/інституту (див. Статтю 2.)

Стаття 5. Вибори голови Студентської ради студмістечка
1.1 Вибори Голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ» – це демократична
процедура обрання керівника представницького органу студентського самоврядування
студмістечка;
1.2. Вибори голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ» відбуваються не пізніше
ніж через 15 робочих днів після проведення Конференції студентів Студмістечка;
1.3. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів Студмістечка шляхом
відкритого голосування та доводиться до відома усіх студентів, які проживають у
студмістечку;
1.4. Право голосувати мають всі студенти та аспіранти денної форми навчання, які
проживають у студмістечку;
1.5. Голова Студентської Ради Студмістечка обирається шляхом проведення прямих
таємних виборів з числа студентів та аспірантів Університету, які проживають у
студмістечку терміном на один рік;
1.6. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення результатів
забезпечує спеціально створена Центральна виборча комісія (далі ЦВК) та виборча комісія
підрозділу (гуртожитку) - (далі ВКП).
1.7. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він перемагає лише за
умови обрання абсолютною більшістю голосів від загальної кількості студентів, що
проголосували;
1.8. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи попередньої
Президії Студентської Ради Студмістечка НТУУ «КПІ» продовжується на один місяць, а на
найближчому засіданні Студентської Ради Студмістечка НТУУ «КПІ» визначається новий
склад ЦВК. Визначаються причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення.
2. Передвиборчий процес:
2.1. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ»
здійснюється ЦВК на підставі особистої заяви кандидата, передвиборчої програми та копії
перепустки у гуртожиток, які подаються не пізніше ніж за 5 днів до проведення Конференції
студентів Студмістечка НТУУ «КПІ»;
2.2. Передвиборчий період триває з дня офіційної реєстрації кандидата та закінчується за
добу до проведення прямих таємних виборів.
2.3. Протягом передвиборчого процесу кандидати проводять передвиборчі кампанії,
презентуючи власні передвиборчі програми;
2.4. Обов’язковим елементом передвиборчого процесу є:
- виступ з передвиборчою програмою на Конференції студентів Студмістечка НТУУ «КПІ»
-участь у публічних дебатах, які проходять не пізніше, ніж за 5 днів до дня проведення
виборів.
2.5. Передвиборча агітація в день виборів суворо заборонена;
2.6. Правила передвиборчого процесу:
2.6.1. Кожен кандидат має право скористатись 3-ма годинами ефірного часу на Радіо КПІ
під час проведення передвиборчої кампанії.
2.6.2. Кожен кандидат повинен поважно ставитися до опонента та його думки;
2.6.3. Агітація за кандидата може розпочинатись не раніше його офіційної реєстрації ЦВК
2.6.4. Агітація в день виборів суворо заборонена;
2.6.5. Підкуп голосів суворо заборонений;

2.6.6. Передача особистого бюлетеня іншим особам суворо заборонена;
2.6.7. Будь-які спроби фальсифікації суворо заборонені;
2.6.8. Кожен кандидат має право зареєструвати офіційних спостерігачів не пізніше ніж за
10 робочих днів до дня проведення виборів, кількість яких не повинна перевищувати
кількості Виборчих Комісій Підрозділів (далі ВКП) що створюються в кожному
гуртожитку.
2.7. Рішення щодо порушень розглядаються на засіданні ЦВК.
2.9. Кандидат, що порушив передвиборчий процес в залежності від тяжкості та умисності
його дій:
2.9.1. може отримати зауваження
2.9.2. може бути виключений зі списку кандидатів
2.10. Виборець, що порушив процес в залежності від тяжкості та умисності його дій:
2.10.1. може отримати зауваження
2.10.2. може втратити право голосу
3. Центральна виборча комісія:
3.1. це центральна виборча комісія, яка забезпечує організацію і проведення
прямих таємних виборів, у встановлений Конференцією студентів Студмістечка термін,
дебатів та розглядом питань пов'язаних із виборчим процесом, в межах своїх повноважень.
3.2. обирається шляхом прямого таємного голосування на засіданні Студентської ради
Студмістечка НТУУ «КПІ» абсолютною більшістю голосів з числа студентів та аспірантів,
які проживають у гуртожитку за поданням секретаря Студентської ради Студмістечка
НТУУ «КПІ» або на підставі самовисування.
3.3. створюється не пізніше 15 днів до дня проведення Конференції студентів Студмістечка
НТУУ «КПІ»;
3.4. встановлює форми, зразки виборчих документів та їх текст;
3.5. розглядає питання щодо реєстрації кандидатів на посаду голови Студентської ради
Студмістечка НТУУ «КПІ»;
3.6. приймає рішення з питань реєстрації та відмови реєстрації кандидатів на посаду
голови Студентської ради Студмістечка НТУУ КПІ;
3.7. може приймати рішення про підсумки голосування або встановлення результатів
виборів голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ»;
3.8. приймає рішення про визнання виборів голови Студентської ради Студмістечка НТУУ
«КПІ» такими, дійсними чи недійсним.
3.9. приймає рішення про проведення повторного голосування.
3.10. Кількість членів ЦВК визначається на засіданні Студентської ради НТУУ «КПІ»;
3.11. До складу ЦВК входять: голова ЦВК, секретар ЦВК, заступник голови ЦВК, члени
ЦВК (не більше 15 осіб) та голови ВКП.
3.12. Голова ЦВК:
3.12.1. Голова ЦВК обирається на засіданні Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ»
за поданням секретаря Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ».
3.12.2. координує роботу ЦВК
3.12.3. головує на засіданнях ЦВК
3.12.4. формує порядок денний засідання ЦВК
3.12.5. разом з секретарем ЦВК підписує від імені ЦВК всі види документів
3.12.6. звітує про пророблену роботу на кожному засіданні Студентської ради Студмістечка
НТУУ «КПІ» під час діяльності ЦВК
3.12.7. інформує студентів НТУУ «КПІ», які проживають у студмістечку про стан роботи
ЦВК через оголошення та офіційні ресурси Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ»
3.12.8. аналізує та бере до уваги зауваження, що надходять від студентів
3.12.9. готує доповідь на конференцію студентів університету щодо процедури проведення
прямих таємних виборів.

3.12.10. несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів.
3.13. Секретар ЦВК
3.13.1. веде протоколи засідання ЦВК
3.13.2. готує всі документи необхідні в діяльності ЦВК
3.13.3. повідомляє кандидатів про рішення щодо їх реєстрації
3.13.4. повідомляє про час та місце засідання усіх членів ЦВК
3.13.5. здійснює реєстрацію представників ЗМІ та офіційних спостерігачів від кандидатів
на підставі їх особистої заяви.
3.14. Заступник голови ЦВК:
3.14.1. виконує доручення голови ЦВК
3.14.2. координує роботу ВКП
3.14.3. у разі відсутності голови ЦВК виконує усі його функції
3.15. Засідання ЦВК:
3.15.1. відбувається не рідше одного разу на тиждень у кількості не менше 2/3 від свого
складу.
3.15.2. Рішення ЦВК є правомочним за умови, якщо за нього проголосувала більшість
присутніх та обов’язковим для виконання, якшо не суперечить цьому Положенню та
Положенню «Про ОСС КПІ», Статуту НТУУ «КПІ», ЗУ «Про вищу освіту», Конституції
України.
3.15.3. Протоколи засідань підписує голова та секретарем
3.16. ЦВК зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з правилами
виборчого процесу;
3.17. ЦВК зобов’язана за 5 робочих днів до дня проведення виборів скласти списки виборців
та надати можливість усім бажаючим ознайомитись з ними;
3.18. Голова, секретар, заступник та члени ЦВК можуть бути усуненаі від своїх обов’язків
3.18.1. на підставі особистої заяви
3.18.2 на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням 2/3 складу Студентської Ради
Студмістечка НТУУ «КПІ»
4. Виборча комісія підрозділу
4.1. Голова, секретар, заступник, члени ВКП обираються у кожному гуртожитку на
засіданні Студентської ради гуртожитку з числа студентів та аспірантів, які проживають у
даному гуртожитку шляхом таємного голосування абсолютною більшістю голосів
4.2. формується не пізніше ніж за 15 днів до проведення конференції гуртожитку
4.3. організовує процедуру прямих таємних виборів голови Студентської ради
Студмістечка НТУУ «КПІ» та голови Студентської ради гуртожитку у відповідному
гуртожитку
4.4. несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів голови Студентської ради
Студмістечка НТУУ «КПІ» та голови Студентської ради гуртожитку у гуртожитку;
4.5. розглядає питання щодо реєстрації кандидатів на посаду голови Студентської ради
Студмістечка НТУУ «КПІ»;
4.6. приймає рішення з питань реєстрації та відмови реєстрації кандидатів на посаду
голови Студентської ради інституту/факультету;
4.7. Голова ВКП:
4.7.1. координує роботу ВКП
4.7.2. головує на засіданнях ВКП
4.7.3. формує порядок денний засідання ВКП
4.7.4. разом з секретарем ВКП підписує від імені ВКП всі види документів
4.7.5. аналізує та бере до уваги зауваження, що надходять від студентів
4.7.6. інформує студентів інституту/факультету про стан роботи ВКП через оголошення та
офіційні ресурси Студентської ради інституту/факультету

4.7.7. звітує про пророблену роботу на кожному засіданні ЦВК
4.7.8. автоматично стає членом ЦВК
4.7.9. забов’язаний відвідувати усі засідання ЦВК
4.7.10. забов’язаний надавати будь-яку потрібну інформацію ЦВК
4.8. Секретар ВКП:
4.8.1. веде протоколи засідання ВКП
4.8.2. готує всі документи необхідні в діяльності ВКП
4.8.3. повідомляє кандидатів про рішення щодо їх реєстрації
4.8.4. повідомляє про час та місце засідання усіх членів ВКП
4.8.5. здієснює реєстрацію представників ЗМІ та офіційних спостерігачів від кандидатів у
день проведення прямих таємних виборів
4.8.6. формує списки студентів гуртожитку та надсилає інформаці. ЦВК
4.8.7. кожні 2 години інформує ЦВК про кількість студентів, що взяли участь у голосуванні
під час проведення виборів
4.9. Заступник голови ВКП:
4.9.1. виконує доручення голови ВКП
4.9.2. координує роботу ВКП
4.9.3. у разі відсутності голови ВКП виконує усі його функції
4.9.4. може відвідувати засідання ЦВК замість голови ВКП з правом голосу
4.10. Засідання ВКП:
4.10.1. відбувається не рідше одного разу на тиждень у кількості не менше 2/3 від свого
складу.
4.10.2. Протоколи засідань підписує голова та секретарем
4.11. ВКП зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з правилами
виборчого процесу;
4.12. Голова, секретар, заступник та члени ВКП можуть бути усунені від своїх обов’язків
4.12.1. на підставі особистої заяви
4.12.2 на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням абсолютної більшості складу
Студентської Ради гуртожитку
4.12.3. на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням більшості присутніх на
засіданні ЦВК
5. Підрахунок результатів виборів
5.1. прямі таємні вибори голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ» та вибори
усіх голів Студентських рад гуртожитків відбуваються в один і той самий день,
встановлений Конференцією студентів Студмістечка
5.2. виборець показує перепустку у гуртожиток та отримує два бюлетні для голосування,
кожен з яких кладе у відповідну скриньку.
5.3. виносити та передавати виборчий бюлетень заборонено
5.4. прямі таємні вибори відбуваються протягом дня з 10.00. до 17.00., якщо інше не
передбачено рішенням ЦВК.
5.5. підрахунок голосів здійснюється на заключному засіданні ВКП
5.6. при підрахунку голосів на заключному засіданні ВКП мають право знаходитись: члени
відповідного ВКП, зареєстровані офіційні спостерігачі кандидатів, незалежні спостерігачі,
представники ЗМІ (гуртожитку, НТУУ «КПІ», інших університетів, міста, тощо),
представники ГФОГП ДНД.
5.7. При підрахунку голосів на будь-якій ВКП мають право знаходитись: члени ЦВК,
кандидати на посаду голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ», члени
Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ».
5.8. Під час підрахунків голосів відбувається відео-зйомка для уникнення фальсифікації
результатів голосування;

5.9. Результати підрахунків повідомляють ЦВК
5.10. ЦВК має право провести повторний підрахунок голосів будь-якої ВКП
5.11. У разі виявлення порушень під час голосування або підрахунку голосів проводиться
фото та відео фіксація порушень та складається акт порушення, який розглядається ЦВК.
5.12. ЦКВ має право на підставі великої кількості актів про порушення онулювати
результати ВКП та організувати повторні вибори не пізніше ніж через 5 робочих днів.
5.13. У випадку онулювання результатів виборів однієї та більше ВКП, результати виборів
голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ» можуть бути остаточно підраховані
після проведення повторних виборів на даних ВКП.
5.14. Результати виборів повинні бути оголошені на всіх офіційних ресурсах Студентської
ради Студмістечка НТУУ «КПІ».
5.15. Під час проведення виборів біля кожної скриньки чергує член ГФОГП ДНД
5.16. При виникненні ситуацій, що виходять за рамки цього положення, рішення
приймаються на засіданні ЦВК більшістю присутніх членів ЦВК.
5.17. Рішення ЦВК можуть оскаржуватись та бути визначеними не дійсними на
позачерговій конференції студентів студмістечка, рішенням абсолютної більшості голосів.
Для проведення позачергової конференції студентів студмістечка ініціативна група
повинна зібрати не менше 10% підписів студентів та аспірантів, які проживають у
гуртожитку денного відділення та надати докази порушення передвиборчого процесу,
фальсифікацій або дій, що суперечать Положенню. Або звернутись до Студентської Ради
Студмістечка НТУУ «КПІ», яка забов’язана висунути на голосування пропозицію щодо
проведення позачергової конференції студентів студмістечка НТУУ «КПІ».

Стаття 6. Вибори голів Студентських рад гуртожитків
1.1.Вибори Голови Студентської ради гуртожитку – це демократична процедура обрання
керівника представницького органу студентського самоврядування гуртожитку;
1.2. Вибори голови Студентської ради гуртожитку відбуваються одночасно з виборами
голови Студентської ради Студмістечка НТУУ «КПІ»;
1.3. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів Студмістечка шляхом
відкритого голосування та доводиться до відома усіх студентів, які проживають у
студмістечку;
1.4. Право голосувати мають всі студенти та аспіранти денної форми навчання, які
проживають у студмістечку;
1.5. Голова Студентської ради гуртожитку обирається шляхом проведення прямих таємних
виборів з числа студентів та аспірантів Університету, які проживають у цьому гуртожитку
терміном на один рік;
1.6. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення результатів
забезпечує спеціально створена виборча комісія підрозділу (гуртожитка) - (далі ВКП).
1.7. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він перемагає лише за
умови обрання абсолютною більшістю голосів від загальної кількості студентів, що
проголосували;
1.8. На конференції студентів гуртожитку проходять дебати між зареєстрованими
кандидатами на посаду голови Студентської ради гуртожитку;
1.9. Вибори можуть вважатися такими, що не відбулися, на підставі значної кількості актів
про порушення та за наявністю доказів цих порушень
1.10. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи попередньої
Президії Студентської ради гуртожитку продовжується на один місяць, а на найближчому

засіданні Студентської ради гуртожитку визначається новий склад ВКП. Визначаються
причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення.

Стаття 7. Додаткові положення
1. Це положення та будь-які зміни і доповнення до нього стають правомірними з моменту
їх прийняття на засіданні Студентської ради НТУУ «КПІ»
2. У ході роботи, з метою оперативного покращення процесу організації самоврядування в
університеті, Студентська рада НТУУ «КПІ» може вносити зміни до цього положення
рішенням чергового або позачергового засідання.

