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1. Загальні положення 

1.1. Цей документ визначає порядок організації і проведення виборів 

Голови Студентської ради КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ та Голови Студентської ради ХАРКІВСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 

ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ, голів факультетів, гуртожитку та виборних 

представників з числа здобувачів освіти згідно чинного законодавства 

України, Статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ (далі Академія) ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі Коледж), Положення про 

студентське самоврядування КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

РАДИ та ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ. 

1.2. Цей порядок поширюється виключно на Академію та Коледж, як 

структурний підрозділ академії. 

1.3. Вибори проводяться 1 раз на рік в офлайн або онлайн форматі. 

1.4. Основні принципи виборів: 

- вибори здійснюються виборцями на основі загального, рівного і 

прямого виборчого права при таємному голосуванні; 

- участь виборців у виборах є добровільною; 

- неупередженості до кандидатів з боку адміністрації Академії, 

громадських організацій; 

- свободи передвиборної агітації; 

- рівності всіх кандидатів; 

- ніхто не має права впливати на виборців або кандидатів з метою 

примусити їх до участі або неучасті у виборах, а також впливати на їх 

вільне волевиявлення. 
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1.5. У цьому Порядку використовуються поняття: 

- виборець – здобувач освіти денної форми навчання, який має право 

голосувати; 

- кандидат – здобувач освіти денної форми навчання, зареєстрований 

виборчою комісією навчального закладу згідно з цим Порядком як 

претендент на посаду Голови Студентської ради; 

- передвиборча агітація – діяльність кандидатів та виборців з 

підготовки та поширення інформації, що має метою спонукати 

виборців взяти участь у голосуванні; 

- спостерігач – здобувач освіти, який має право спостерігати за 

діяльністю виборчої та лічильної комісій під час голосування та 

підбиття підсумків, а також знайомитися з документальними 

матеріалами їх роботи; 

- виборча комісія – здобувачі освіти Академії та Коледжу, які 

організовують і проводять вибори. 

 

2. Виборча комісія  

2.1. Для організації і проведення виборів створюється виборча комісія 

(далі ВК) з числа здобувачів освіти: по одній кандидатурі від кожного 

факультету та Коледжу. ВК обирається шляхом прямого таємного 

голосування на засіданні Студентської ради Академії абсолютною більшістю 

голосів з числа здобувачів освіти денної форми навчання за поданням голови 

Студентської ради Академії або на підставі самовисування. 

2.2. Голова Студентської ради Академії публічно оголошує та інформує 

здобувачів освіти за допомогою інформаційних ресурсів про створення ВК та 

здійснює реєстрацію бажаючих. 

2.3. ВК створюється не пізніше 10 днів до дня проведення Конференції 

студентів. 

2.4. Всі здобувачі освіти денної форми навчання Академії та Коледжу 

мають право подати свою кандидатуру до складу ВК. 
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2.5. Склад комісії затверджується протоколом засідання Студентської ради 

Академії.  

2.6. Основною організаційною формою діяльності є засідання. 

2.7. На першому засіданні ВК остаточно визначає дату виборів на підставі 

подання Студентської ради. Обирає Голову та секретаря, який веде 

протоколи засідань виборчої комісії та забезпечує збереження всієї 

документації. 

2.8. Виборча комісія: 

- сповіщає всіх здобувачів освіти про дату виборів; 

- складає графік заходів, щодо проведення виборів; 

- проводить реєстрацію кандидатів на пост Голови Студентської ради 

Академії та Коледжу; 

- стежить за ходом виборчої кампанії; 

- проводить зняття з реєстрації кандидатів у разі порушень цього 

Порядку; 

- займається підготовкою паперових бюлетенів або створення 

електронного голосування за допомогою різних сервісів; 

- контролює дотримання передбачених цим Порядком норм проведення 

процедури голосування; 

- зобов’язана за добу до дня проведення виборів скласти списки 

виборців; 

- проводить реєстрацію делегатів на засідання Конференції студентів 

день проведення засідання; 

- підводить підсумки виборів. 

2.9. До початку проведення очного голосування голова ВК у присутності 

незалежних спостерігачів опечатує урну для голосування і передає її членам 

лічильної комісії, при онлайн голосуванні забезпечують прозорість виборів. 

2.10. Голова ВК:  

- координує роботу ВК; 

- головує на засіданнях ВК; 
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- формує порядок денний засідання ВК; 

- разом з секретарем ВК підписує від імені ВК всі види документів; 

- за потребою звітує про пророблену роботу на засіданнях Студентської 

ради; 

- інформує здобувачів освіти про стан роботи ВК через оголошення та 

офіційні ресурси; 

- аналізує та бере до уваги зауваження, що надходять від здобувачів 

освіти; 

- готує доповідь на Конференцію студентів щодо процедури проведення 

прямих таємних виборів; 

- несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів.  

2.11. Секретар ВК: 

- веде протоколи засідання ВК; 

- готує всі документи необхідні в діяльності ВК; 

- повідомляє кандидатів про рішення щодо їх реєстрації; 

- повідомляє про час та місце засідання усім членам ВК; 

2.12. Заступник голови ВК: 

- виконує доручення голови ВК; 

- координує роботу ВК факультетів; 

- у разі відсутності голови ВК виконує усі його функції. 

2.13. Засідання ВК: 

- відбувається у разі присутності не менше 2/3 від свого складу; 

- рішення ВК є правомочним за умови, якщо за нього проголосувала 

більшість присутніх та обов’язковим для виконання, якщо не 

суперечить Конституції України, ЗУ «Про вищу освіту», Статуту 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ, 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ 

КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ 
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ОБЛАСНОЇ РАДИ, Положення про студентське самоврядування 

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА ГУМАНІТАРНО-

ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ та 

ХАРКІВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ та цьому 

Порядку; 

- рішення комісії , прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для 

виконання; 

- протоколи засідань підписує голова ВК та секретар ВК; 

- ВК зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з 

правилами виборчого процесу. 

2.14. Голова, секретар, заступник та члени ВК можуть бути усунені від своїх 

обов’язків: 

- на підставі особистої заяви; 

- на підставі визнання їх роботи незадовільною. 

 

3. Виборча комісія факультету та гуртожитку  

Виборча комісія факультету 

3.1. Голова, секретар, заступник, члени виборчої комісії факультету – 

(далі ВКФ) обираються на кожному факультеті на засіданні Студентської 

ради факультету з числа здобувачів освіти шляхом таємного голосування 

абсолютною більшістю голосів у складі до 5 осіб за поданням Голови 

Студентської ради факультету або самовисуванням. 

3.2. Формується не пізніше ніж за 10 днів до проведення конференції 

факультету. 

3.3. Виборча комісія факультету: 

- організовує процедуру прямих таємних виборів голови Студентської 

ради факультету; 

- вибори представників від здобувачів освіти до складу Вченої Ради 

Академії; 
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- вибори делегатів від здобувачів освіти на Конференцію студентів та 

конференцію трудового колективу та факультету на відповідному 

факультеті; 

- несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів на 

факультеті; 

- повідомляє ВК про всі проблеми та порушення під час проведення 

голосування; 

- зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з 

правилами виборчого процесу; 

- виконує усі розпорядження прийняті на засіданні ВК. 

3.4. Голова ВКФ, секретар та заступник голови виконують такі ж функції 

як ВК Академії.  

3.5. Засідання ВКФ: 

- відбувається у разі присутності не менше 2/3 від свого складу; 

- протоколи засідань підписує голова ВКФ та секретар ВКФ; 

- організовує вибори представницької частини Студентської ради 

факультету. 

3.6. Голова, секретар, заступник та члени ВКФ можуть бути усунені від 

своїх обов’язків:  

- на підставі особистої заяви; 

- на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням абсолютної 

більшості складу Студентської ради факультету; 

- на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням більшості 

присутніх на засіданні ВК. 

Виборча комісія гуртожитку 

3.7. Голова, секретар, заступник, члени Виборчої комісії гуртожитку – далі 

(ВКГ) обираються на засіданні Студентської ради гуртожитку з числа 

здобувачів освіти-мешканців гуртожитку шляхом таємного голосування 

абсолютною більшістю голосів у складі до 5 осіб за поданням Голови 

Студентської ради гуртожитку або самовисуванням. 
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3.8. Формується не пізніше ніж за 10 днів до проведення Конференції 

студентів гуртожитку. 

3.9. Виборча комісія: 

- організовує процедуру прямих таємних виборів голови Студентської 

ради гуртожитку; 

- несе відповідальність за проведення прямих таємних виборів у 

гуртожитку; 

- повідомляє ВК про всі проблеми та порушення під час проведення 

голосування; 

- зобов’язана забезпечити чесне, прозоре проведення виборів згідно з 

правилами виборчого процесу; 

- виконує усі розпорядження прийняті на засіданні ВК. 

3.10. Голова ВКГ, секретар та заступник голови виконують такі ж функції як 

ВК Академії.  

3.11. Засідання ВКГ: 

- відбувається у разі присутності не менше 2/3 від свого складу; 

- протоколи засідань підписує голова та секретар ВКГ; 

3.12. Голова, секретар, заступник та члени ВКГ можуть бути усунені від 

своїх обов’язків: 

- на підставі особистої заяви; 

- на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням абсолютної 

більшості складу Студентської ради гуртожитку; 

- на підставі визнання їх роботи незадовільною рішенням більшості 

присутніх на засіданні ВК. 

 

4. Лічильна комісія 

4.1. Лічильна комісія обирається прямим відкритим голосуванням із числа 

делегатів Конференції студентів. 

4.2. Після завершення голосування члени лічильної комісії розкривають 

урну і підраховують голоси. 
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4.3. Результати голосування оформляються протоколом. Протокол 

підписується всіма членами лічильної комісії і незалежними спостерігачами. 

4.4. Ніхто не може втручатися в роботу лічильної комісії після того, як ця 

робота почалася. 

 

5. Вибори Голови Студентської ради Академії та Коледжу 

5.1. Вибори Голови Студентської ради Академії та Коледжу є вільними та 

відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування всіх делегатів на Конференцію студентів. 

Вибори Голови призначаються у робочий день. 

Кожен виборець на відповідних виборах має один голос. 

Документом, який посвідчує особу, підтверджує статус здобувача 

Академії та Коледжу є: 

- паспорт громадянина України; 

- тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно 

прийнятих до громадянства України); 

- студентський квиток; 

- залікова книга; 

- витяг з наказу про зарахування на навчання. 

Підставою реалізації виборцем свого права голосу на виборах є його 

включення до списку виборців. 

5.2. Здобувачі освіти Академії та Коледжу беруть участь у виборах Голови 

Студентської раби Академії або Коледжу на рівних засадах. Участь здобувачі 

освіти у виборах є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі 

чи неучасті у виборах. 

Кожен здобувач освіти-виборець голосує на виборах Голови 

Студентської ради Академії або Коледжу особисто. Голосування за інших 

осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється. 

Головою Студентської ради може бути обрана особа, яка на момент 

виборів є здобувачем освіти. 
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5.3. Початок виборчого процесу оголошується ВК у строки визначені цим 

Порядком. 

Виборчий процес включає такі етапи: 

- складання списків виборців, їх перевірка та уточнення; 

- висування та реєстрація кандидатів; 

- голосування у день виборів; 

- підрахунок голосів виборців, установлення підсумків голосування і 

результатів виборів. 

У випадках, передбачених цим Порядком, виборчий процес включає 

також такі етапи: 

- повторне голосування; 

- підрахунок голосів виборців, установлення підсумків повторного 

голосування і результатів виборів. 

5.4. Позачергові вибори Голови Студентської ради Академії або Коледжу 

призначаються Студентською радою, у разі дострокового припинення 

повноважень Голови Студентської ради. Таке рішення приймається 

Студентською радою не пізніше ніж у 10-денний строк з дня дострокового 

припинення повноважень Голови Студентської ради.  

5.5. Повторні вибори Голови Студентської ради призначаються ВК у разі 

визнання виборів такими, що не відбулися чи у разі визнання особи такою. 

Що відмовилася від обіймання посади Голови. 

6. Передвиборчий процес 

6.1. Реєстрація кандидатів на посаду голови Студентської ради Академії та 

Коледжу здійснюється ВК шляхом самовисування на підставі заяви 

кандидата та резюме, в якому зазначає усі досягнення кандидата в освітній, 

позааудиторній, науковій та громадській діяльності за попередні роки 

навчання. 

6.2. Висунення кандидатів на посаду Голови розпочинається не пізніше як 

за 10 днів до дня виборів та закінчується за добу до проведення прямих 

таємних виборів. 
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6.3. Протягом передвиборчого процесу кандидати можуть проводити 

передвиборчі кампанії, презентуючи власні передвиборчі програми. 

6.4. Обов’язковим елементом передвиборчого процесу є: 

- виступ на Конференції студентів; 

- відповіді на питання під час проведення Конференції студентів. 

6.5. Правила передвиборчого процесу: 

- кожен кандидат повинен поважно ставитися до опонента та його 

думки; 

- уникати при створенні передвиборчої програми плагіату; 

- розміщення матеріалів виборів дозволяється виключно у спеціально 

встановлених місцях; 

- кожен кандидат може проводити зустрічі з виборцями; 

- агітація за кандидата з боку адміністрації, факультету, викладачами та 

співробітниками Академії заборонена; 

- підкуп голосів суворо заборонений; 

- передача особистого бюлетеня іншим особам суворо заборонена; 

- виносити виборчий бюлетень за межі виборчої дільниці заборонено; 

- будь-які спроби фальсифікації суворо заборонені. 

6.6. За виявлення порушень ВК розглядає питання про виключення 

кандидата зі списку. Рішення щодо всіх порушень розглядаються на засіданні 

ВК. Кандидат, що порушив передвиборчий процес в залежності від тяжкості 

та умисності його дій: може отримати зауваження; може бути виключений зі 

списку кандидатів за отримання більше трьох зауважень. 

6.7. Виборець, що порушивши процес в залежності від тяжкості та 

умисності його дій може отримати зауваження або догану виходячи з 

тяжкості порушення. 

6.8. Заяву про порушення до ВК може подати будь-який здобувач освіти 

денної форми навчання Академії або Коледжу. 

6.9. Заяви про порушення приймаються протягом дня, коли проходять 

вибори. 
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6.10. ВК зобов’язана розглянути та надати відповідь на заяву про порушення 

виборів протягом наступної доби після отримання відповідної заяви. 

7. Порядок реєстрації кандидатів 

7.1. Кандидатом на посаду Голови Студентської ради може бути будь-який 

здобувач освіти починаючи з другого курсу денної форми навчання, який : 

- є громадянином України; 

- не має дисциплінарних стягнень; 

- не перебуває на обліку у внутрішніх органах поліції; 

- не має академічної та фінансової заборгованості на момент виборчої 

кампанії. 

7.2. Кандидат повинен: 

- зареєструватися у ВК у визначений Положенням термін; 

- надати до ВК заяву та резюме про себе. 

 

8. Передвиборна агітація 

8.1. Передвиборна агітація може проводитися у онлайн або онлайн форматі: 

- передвиборних зустрічей з виборцями; 

- виготовлення і поширення друкованих матеріалів; 

- агітаційних оголошення; 

- проведенням акцій. 

8.2. Передвиборна агітація розпочинається після реєстрації кандидата, а у 

день виборів будь-яка передвиборна агітація забороняється. 

8.3. Зустрічі з виборцями можуть проводитися у вільний від аудиторних 

занять час. 

8.4. Відповідальність за зміст агітаційних матеріалів покладається на 

кандидатів на посаду Голови Студентської ради. 

8.5. Забороняються під час проведення агітаційної кампанії з боку 

кандидатів: 

- образливі висловлювання та вчинки по відношенню до своїх опонентів 

та їх команд; 
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- дії, заборонені чинним законодавством. 

 

9. Порядок голосування 

9.1. Приміщення для онлайн голосування надається у розпорядження 

виборчої комісії зі згоди адміністрації навчального закладу. 

9.2. Кожен виборець перед початком Конференції студентів реєструється за 

поданням відповідного документу і отримує один виборчий бюлетень при 

онлайн голосуванні ідентифікує себе. 

9.3. При отриманні виборцями виборчого бюлетеня член ВК знаходить у 

списку виборців його прізвище, а виборець ставить свій підпис. 

9.4. Офлайн бюлетень для виборів Голови Студентської ради містить: 

- список кандидатів на посаду Голови Студентської ради в алфавітному 

порядку; 

- дані про кандидатів (П.І.Б., група). 

9.5. У виборчому бюлетені виборець обирає «за» чи «проти». 

9.6. Якщо виборець вважає, що він зробив помилку, то він має право 

звернутися до виборчої комісії за новим бюлетенем, повернувши зіпсований. 

9.7. Заповнений офлайн бюлетень виборець власноруч опускає у виборчу 

урну, онлайн бюлетень відправляє ВК. 

9.8. Виносити або передавати виборчий бюлетень заборонено. 

9.9. За порядком стежить ВК, голова комісії та спостерігачі від кандидатів.  

9.10. Розпорядження голови ВК є обов’язковими для всіх, хто бере участь у 

голосуванні. 

 

10. Підрахунок голосів виборців при офлайн голосуванні 

10.1. Підрахунок голосів виборців здійснюється членами лічильної комісії, 

обраної на Конференції студентів, під наглядом голови ВК та спостерігачів. 

10.2. Підрахунок голосів виборців починається одразу після закінчення 

голосування і проводиться без перерви до встановлення підсумків 

голосування. 
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10.3. Перед початком підрахунку голосів голова лічильної комісії у 

присутності всіх членів комісії і спостерігачів погашає невикористані 

бюлетені, оголошуючи їх число. 

10.4. З числа бюлетенів в першу чергу відокремлюються недійсні бюлетені. 

10.5. Після підрахунку голосів виборців лічильна комісія заповнює 

протокол про підсумки голосування удвох примірниках. У протоколі 

зазначається: 

- загальна кількість виборців, внесених до списку виборців; 

- кількість виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією; 

- кількість погашених невикористаних бюлетенів; 

- кількість бюлетенів, виданих для голосування; 

- кількість бюлетенів, які містяться у виборчій скриньці; 

- число дійсних бюлетенів; 

- кількість недійсних бюлетенів; 

- число голосів виборців, поданих за кожного кандидата. 

10.6. Примірник протоколу зберігається у ВК, другий примірник 

передається до Студентської ради. 

10.7. Результати підрахунків повідомляє голова лічильної комісії. 

10.8. ВК має право провести повторний підрахунок голосів. 

10.9. У разі виявлення порушень під час голосування або підрахунку 

голосів складається акт порушення, який розглядається ВК. 

10.10. ВК має право на підставі великої кількості актів про порушення 

анулювати результати виборів та організувати повторні вибори не пізніше 

ніж через 3 робочі дні. Для проведення позачергової Конференції студентів 

ініціативна група повинна зібрати не менше 10% підписів здобувачів освіти 

денної форми навчання та надати докази порушення передвиборчого 

процесу, фальсифікацій або дій, що суперечать Порядку та звернутись до 

Студентської Ради Академії, яка зобов’язана висунути на голосування 

пропозицію щодо проведення позачергової Конференції студентів Академії. 
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При онлайн голосуванні Лічильна комісія не створюється, а підрахунок 

голосів проводиться автоматично за допомогою інтернет-ресурсів, 

відповідальність покладено на ВК. 

 

11. Оголошення результатів виборів Голови Студентської ради 

11.1. Встановлення результатів виборів покладається на лічильну комісію 

або ВК. 

11.2. На підставі протоколу про підсумки голосування встановлюються 

результати виборів. Перемагає кандидат, що набрав просту більшість голосів. 

11.3. Вибори можуть бути визнані ВК недійсними, якщо допущені 

порушення не дозволяють з достовірністю встановити результати 

голосування. 

11.4.  Офіційним оголошенням результатів виборів є їх оприлюднення 

офіційних інтернет-ресурсах Студентської ради. 

11.5. Обраний Голова Студентської ради вступає на посаду з дня 

офіційного оголошення результатів виборів. 

 

12. Вибори голів Студентських рад факультетів 

12.1. Вибори Голови Студентської ради факультету – це демократична 

процедура обрання керівника представницького органу студентського 

самоврядування факультету. 

12.2. Дата проведення виборів визначається ВК факультету шляхом 

відкритого голосування та доводиться до відома усіх здобувачів освіти 

факультету. 

12.3. Право бути виборцями мають всі здобувачі освіти денної форми 

навчання факультету. 

12.4. Голова Студентської ради факультету обирається шляхом проведення 

прямих таємних виборів з числа здобувачів освіти факультету терміном на 

один рік. 
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12.5. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення 

результатів забезпечує спеціально створена виборча комісія факультету. 

12.6. Голова Студентської ради факультету обирається простою більшістю 

голосів. 

12.7. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він 

перемагає лише за умови обрання абсолютною більшістю голосів від 

загальної кількості здобувачів освіти, що проголосували. 

12.8. На Конференції студентів факультету проходять виступи 

зареєстрованих кандидатами на посаду голови Студентської ради 

факультету.  

12.9. Вибори можуть вважатися такими, що не відбулися, на підставі 

значної кількості актів про порушення та за наявністю доказів цих порушень. 

12.10. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи 

попередньої Студентської ради факультету продовжується, а на засіданні 

Студентської ради факультету визначається новий склад ВКФ. Визначаються 

причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення. 

12.11. Позачергові вибори можуть бути призначенні на підставі звернення 

10% здобувачів освіти факультету до Студентської ради факультету, яка 

розглядає питання про позачергові вибори на засіданні. 

 

13. Вибори Голови Студентської ради гуртожитку 

13.1. Вибори Голови Студентської ради гуртожитку – це демократична 

процедура обрання керівника представницького органу студентського 

самоврядування гуртожитку. 

13.2. Дата проведення виборів визначається Конференцією студентів 

гуртожитку шляхом відкритого офлайн або онлайн голосування та 

доводиться до відома усіх студентів, які проживають у гуртожитку. 

13.3. Право голосувати мають всі здобувачі освіти денної форми навчання, 

які проживають у гуртожитку. 
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13.4. Голова Студентської ради гуртожитку обирається шляхом проведення 

прямих таємних виборів з числа здобувачів освіти Академії або Коледжу, які 

проживають у цьому гуртожитку терміном на один рік. 

13.5. Організацію, проведення виборів, підрахунок голосів та оголошення 

результатів забезпечує спеціально створена виборча комісія підрозділу 

(гуртожитку). 

13.6. У випадку, якщо на виборах зареєструвався лише один кандидат, він 

перемагає лише за умови обрання абсолютною більшістю голосів від 

загальної кількості здобувачів освіти, що проголосували. 

13.7. На Конференції студентів гуртожитку відбуваються виступи 

зареєстрованими кандидатами на посаду голови Студентської ради 

Гуртожитку. 

13.8. Вибори можуть вважатися такими, що не відбулися, на підставі 

значної кількості актів про порушення та за наявністю доказів цих порушень. 

13.9. Якщо вибори вважаються такими, що не відбулися, то термін роботи 

попередньої Студентської ради гуртожитку продовжується, а на засіданні 

Студентської ради гуртожитку визначається новий склад ВКГ. Визначаються 

причини, що призвели до зриву виборів та шляхи їх усунення. 

13.10. Позачергові вибори можуть бути призначенні на підставі звернення 

10% мешканців гуртожитку до Студентської ради гуртожитку, яка розглядає 

питання про позачергові вибори на засіданні. 

 

14. Вибори представників від здобувачів освіти до Вченої Ради Академії 

14.1. Вибори проводяться кожного року в один день з виборами голови 

Студентської ради Академії або Коледжу. 

14.2. До складу Вченої Ради Академії обирається 10% від загального складу 

Вченої Ради Академії. 

14.3. Висування кандидатів здійснюється на конференціях факультетів про 

що оформлюється відповідний протокол. 
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14.4. Вибори проходять шляхом прямого таємного голосування 

здобувачами освіти на Конференції студентів за поданням кандидатур 

конференцій факультетів. 

14.5. Представник обирається простою більшістю голосів. 

14.6. Процедура голосування, підрахунку та оскарження результатів 

виборів така сама як і під час виборів Голови Студентської ради Академії та 

Коледжу, зазначені у цьому Порядку. 

 

15. Вибори делегатів від студентів на  

Конференцію трудового колективу Академії 

15.1. Вибори проводяться кожного року на Конференції студентів. 

15.2. Кількість делегатів на Конференцію трудового колективу Академії від 

студентів складає не менше 15% від кількості всіх делегатів. 

15.3. Перед початком проведення Конференції студентів на факультетах, 

ВК доводить до відома ВКФ кількість делегатів, які повинні бути обрані 

факультетом. 

15.4. Висування кандидатів здійснюється на конференції факультету про 

що оформлюється відповідний протокол. 

15.5. Вибори проходять шляхом прямого таємного рейтингового 

голосування студентами. 

15.6. Виборчий бюлетень складається зі списку всіх кандидатів. 

15.7. Кожен виборець може обрати виключно таку кількість кандидатів, яка 

зазначена у бюлетені. 

15.8. Перемагають кандидати, які отримали більшу кількість голосів 

порівняно з іншими. 

15.9. Якщо в бюлетені відмічено менше чи більше кандидатів ніж потрібно, 

бюлетень вважається недійсним. 

15.10. Процедура голосування, підрахунку та оскарження результатів 

виборів така сама як і під час виборів Голови Студентської ради Академії 

цього Порядку. 
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16. Прикінцеві положення 

16.1. Цей Порядок стає правомірними з моменту їх прийняття на засіданні 

Конференції студентів. 

16.2. Будь-які зміни та доповнення ухвалюються Конференцією студентів. 

 

 

Даний Порядок є невід’ємною частиною 

Положення про студентське 

самоврядування КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ «ХАРКІВСЬКА 

ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА 

АКАДЕМІЯ» ХАРКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ та ХАРКІВСЬКОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ФАХОВОГО 

КОЛЕДЖУ.  

 


