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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про порядок реєстрації спостерігачів під час проведення 
виборів ректора Національного авіаційного університету (далі - Положення) 
розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних 
рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу, затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 
42 Закону України «Про вищу освіту» (далі - Методичні рекомендації), Статуту 
Національного авіаційного університету, Положення про порядок організації 
роботи спостерігачів під час проведення виборів ректора Національного 
авіаційного університету та Положення про порядок проведення виборів 
ректора Національного авіаційного університету.

1.2. Це Положення визначає порядок реєстрації спостерігачів від 
кандидатів на посаду ректора Університету та акредитації громадських 
спостерігачів (далі - спостерігачі) під час проведення виборів ректора 
Національного авіаційного університету (далі - Університет) з метою 
дотримання принципів гласності, таємного та вільного волевиявлення, 
добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав 
учасників виборів ректора Університету.

1.3. Це Положення, а також зміни і доповнення до нього, затверджуються 
Організаційним комітетом з проведення виборів ректора Національного 
авіаційного університету (далі - Оргкомітет) і вводяться в дію наказами 
керівника Університету.

2. РЕЄСТРАЦІЯ СПОСТЕРІГАЧІВ ВІД КАНДИДАТІВ

2.1. Кандидат на посаду ректора Університету має право визначити не 
більше двох спостерігачів за ходом голосування та підрахунку голосів на кожну 
виборчу дільницю.

2.2. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може 
бути будь-яка особа крім членів Виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Університету (далі - Виборчком), членів Оргкомітету та членів дільничних 
виборчих комісій.

2.3. Для реєстрації спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
Університету, останній, не пізніше ніж за сім календарних днів до дня 
проведення виборів ректора Університету може особисто звернутися до 
Оргкомітету з письмовою заявою про реєстрацію спостерігачів (останнім днем 
звернення є 26 лютого 2018 року).

Письмова заява кандидата на посаду ректора подається до Оргкомітету за 
адресою: м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1 (1 корпус, каб. 334).
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Днем звернення вважається день реєстрації Оргкомітетом письмової заяви 
кандидата про реєстрацію спостерігачів в Ж урналі реєстрації заяв кандидатів на 
посаду ректора Університету про реєстрацію спостерігачів (додаток 4).

2.4. У заяві, підписаній особисто кандидатом на посаду ректора 
Університету, має бути зазначена наступна інформація:

2.4.1. Прізвища, імена, по батькові, місце фактичного проживання та 
адреса реєстрації, із визначенням виборчої дільниці для кожного спостерігача, 
на якій такий спостерігач від кандидата буде виконувати свої обов’язки (назва 
структурного підрозділу або групи структурних підрозділів, де створена 
виборча дільниця);

2.4.2. Контактні номери мобільних телефонів визначених спостерігачів;
2.4.3. Електронна адреса заявника для листування.
2.5. До заяви обов’язково додаються наступні документи:
2.5.1. Копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, 

сторінки паспорта з інформацією про місце реєстрації спостерігача;
2.5.2. Письмові заяви визначених спостерігачів про згоду на збір та 

обробку Оргкомітетом їх персональних даних (Додаток №1 до цього 
Положення).

2.6. Письмова заява про реєстрацію спостерігачів подана кандидатом на 
посаду ректора Університету до Оргкомітету шляхом поштового відправлення 
або в інший спосіб, аніж особисто, вважається неподаною. Так само, письмова 
заява про реєстрацію спостерігачів, подана іншою особою за нотаріально 
посвідченою довіреністю від кандидата, вважається неподаною, і повертається 
заявнику без розгляду.

2.7. Оргкомітет приймає рішення про реєстрацію спостерігачів від 
кандидата на посаду ректора Університету або про відмову в їх реєстрації, про 
що повідомляє кандидата на посаду ректора впродовж двох днів з дня 
реєстрації Оргкомітетом відповідної заяви, шляхом направлення повідомлення 
на електронну адресу заявника.

2.8. За наслідком реєстрації спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
Університету Оргкомітет видає їм Посвідчення встановленого зразка 
(додаток 2). Посвідчення спостерігача на виборах ректора Університету 
видається особисто особі, яка зареєстрована спостерігачем, під підпис в 
Журналі реєстрації видачі Посвідчень спостерігача від кандидата на посаду 
ректора Університету (додаток 3).

Підставою для відмови в реєстрації може бути лише недотримання 
кандидатом вимог, встановлених цим Положенням.
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3. АКРЕДИТАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ СПОСТЕРІГАЧІВ

3.1. На виборах ректора Університету мають право бути присутні 
громадські спостерігачі. Громадські спостерігачі мають представляти 
громадську організацію (громадське об’єднання).

Громадським спостерігачем не може бути член Виборчої комісії з 
проведення виборів ректора Університету (далі - Виборчком), член Оргкомітету 
або член дільничної виборчої комісії.

На кожній виборчій дільниці не може бути більше трьох громадських 
спостерігачів акредитованих Оргкомітетом. Таким чином, Оргкомітет 
акредитує спостерігачів від перших трьох громадських організацій, що подали 
відповідні заяви. Якщо, відповідно до цих заяв, чисельність громадських 
спостерігачів на кожній виборчій дільниці становить менше трьох, Оргкомітет 
розглядає заяви від інших громадських організацій (громадських об’єднань).

3.2. Громадська організація (громадське об’єднання), зареєстрована у 
встановленому законодавством України порядку, не пізніше ніж за сім 
календарних дні до дня проведення виборів ректора Університету та не раніше 
прийняття Оргкомітетом рішення про створення дільничних виборчих комісій 
та затвердження складу цих комісій наказом керівника Університету, може 
звернутися до Оргкомітету з письмовою заявою про дозвіл мати під час виборів 
ректора Університету до трьох громадських спостерігачів на кожній виборчій 
дільниці та їх акредитації.

Днем звернення вважається день реєстрації Оргкомітетом письмової заяви 
громадської організації (громадського об’єднання) про акредитацію 
громадських спостерігачів в Журналі реєстрації заяв громадських організацій 
(громадських об’єднань) про акредитацію спостерігачів (додаток 4).

Останнім днем звернення із заявою є 26 лютого 2018 року.
Письмова заява громадської організації (громадського об’єднання) 

подається до Оргкомітету за адресою: м. Київ, пр-т. Космонавта Комарова, 1 
(1 корпус, каб. 334).

3.3. У заяві, підписаній керівником громадської організації (громадського 
об’єднання) або уповноваженою на те особою, має бути зазначена наступна 
інформація:

3.3.1. Прізвища, імена, по батькові, місце фактичного проживання та 
адреса реєстрації спостерігачів, із визначенням виборчої дільниці для кожного 
спостерігача, на якій такий громадських спостерігач буде виконувати свої 
обов’язки (назва структурного підрозттітгу або групи структурних підрозділів, де 
створена виборча дільниця);

3.3.2. Контактні номери мобільних телефонів громадських спостерігачів;
3.3.3. Електронна адреса громадської організації (громадського 

об’єднання) для листування.
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3.4. До заяви обов’язково додаються наступні документи:
3.4.1. Для громадської організації (громадського об’єднання), що має 

статус юридичної особи:
-  копія статуту громадської організації (громадського об’єднання), 

засвідчена печаткою такої організації (об’єднання);
-  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань з інформацією про цю громадську 
організацію (громадське об’єднання);

-  засвідчений в установленому законодавством порядку документ, що 
підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про акредитацію 
громадських спостерігачів (у випадку, якщо заява підписана не керівником, 
наділеним правом підпису).

3.4.2. Для громадської організації (громадського об’єднання), що не має 
статусу юридичної особи:

-  копія рішення про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не 
має статусу ю ридичної особи

-  копія рішення засновників про утворення громадської організації 
(громадського об’єднання);

-  витяг з сайту (http://rgo.inform just.ua/) Реєстру громадських об’єднань з 
інформацією про цю громадську організацію (громадське об ’єднання).

3.4.3. Копії перш ої та другої сторінок паспорта громадянина України, 
сторінки паспорта з інформацією про місце реєстрації спостерігача;

3.4.4. Письмові заяви зазначених у заяві осіб про їх згоду на збір та 
обробку Оргкомітетом, Виборчкомом їх персональних даних (Додаток №1 до 
цього Положення).

3.5. Оргкомітет приймає рішення про реєстрацію громадських 
спостерігачів від громадської організації (громадського об’єднання) або про 
відмову в їх реєстрації, про що письмово повідомляє громадську організацію 
(громадське об’єднання) впродовж двох днів з дня реєстрації Оргкомітетом 
відповідної заяви, шляхом направлення повідомлення на електронну адресу 
заявника.

3.6. За наслідком реєстрації громадських спостерігачів Оргкомітет видає їм 
посвідчення встановленого зразка (додаток 2 до цього Положення). 
Посвідчення спостерігача на виборах ректора Університету видається особисто 
особі, яка зареєстрована спостерігачем, під підпис в Ж урналі реєстрації видачі 
Посвідчень спостерігача від громадської організації (громадського об’єднання) 
(додаток 3).

Підставою для відмови в реєстрації може бути лише недотримання 
громадською організацією (громадським об’єднанням) вимог, встановлених 
цим Положенням.

http://rgo.informjust.ua/
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4. ПОВНОВАЖЕННЯ СПОСТЕРІГАЧІВ

4.1. Повноваження спостерігачів починаються з дня їх реєстрації 
Оргкомітетом і припиняються після складання Виборчкомом підсумкового 
протоколу про результати голосування на виборах ректора Університету.

4.2. Виборчком (дільнична виборча комісія) може звернутися до 
Оргкомітету щодо дострокового припинення повноважень спостерігача у разі 
порушення ним цього Положення та Положення про порядок організації роботи 
спостерігачів під час проведення виборів ректора Національного авіаційного 
університету шляхом скасування його реєстрації.

Оргкомітет, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання 
відповідного звернення Виборчкому (дільничної виборчої комісії), приймає 
мотивоване рішення про скасування реєстрації/акредитації спостерігача.

4.3. Кандидат на посаду ректора Університету або керівник громадської 
організації (громадського об’єднання) має право відкликати спостерігача, 
звернувшись до Оргкомітету з письмовою заявою про скасування його 
реєстрації/акредитації, і одночасно подати документи для реєстрації 
спостерігачем іншу особу в порядку, передбаченому цим Положенням.

Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету, громадський 
спостерігач має право у будь-який час звернутися до Оргкомітету із письмовою 
заявою про скасування своєї реєстрації/акредитації.

4.4. Оргкомітет, на підставі отриманої письмової заяви про відкликання чи 
про скасування реєстрації/акредитації спостерігача, приймає рішення про 
скасування такої реєстрації/акредитації спостерігача та анулювання виданого 
йому посвідчення.

Копія рішення надається кандидату на посаду ректора Університету чи 
керівнику відповідної громадської організації на їх вимогу.



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реєстрації спостерігачів 
під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПВР 02(02) -

0 8 - 2 0 1 8

стор. 7 з 12

Додаток № 1
до Положення про порядок реєстрації 
спостерігачів під час проведення виборів 
ректора Національного авіаційного 
університету

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я,______________________________________________________________________
(народився «___ »________ 19__ року, паспорт с е р ія ____№ ______________ )
шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних» надаю свою згоду Виборчій комісії та 
Організаційному комітету з проведення виборів ректора Національного 
авіаційного університету на збір та обробку моїх особистих персональних 
даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, 
необхідних для здійснення мною прав та виконання обов’язків спостерігача 
(громадського спостерігача) на виборах ректора Національного авіаційного 
університету у березні 2018 року.

«__»________20___ р о к у _________________________________ /_______________ /

Особу заявника встановлено.

Відповідальна особа О ргком ітету_______________________

м.п.



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реєстрації спостерігачів 
під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПВ Р 0 2 (0 2 )-

0 8 - 2 0 1 8

стор. 8 з 12

Додаток №2
до Положення про порядок реєстрації 
спостерігачів під час проведення виборів 
ректора Національного авіаційного 
університету

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
З ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ РЕКТОРА 

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПОСВІДЧЕННЯ № ____
від «____ » ______________2018 року

(прізвище, ім'я, по батькові)

є спостерігачем (громадським спостерігачем) на виборах ректора 
Національного авіаційного університету у 2018 році

в ід ____________________________________________________________________
(назва громадської організації чи ПІБ кандидата в ректори)

на виборчій дільниці № ____  у м .______________________

Дійсне з пред’явленням документа, що посвідчує особу згідно зі статтею 
13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»

Голова організаційного комітету 
з проведення виборів ректора
Національного авіаційного університету__________________ /________________ /

МП



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реєстрації спостерігачів 
під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПВР 02(02) -

0 8 - 2 0 1 8

стор. 9 з 12

Додаток №3
до Положення про порядок реєстрації 
спостерігачів під час проведення виборів 
ректора Національного авіаційного 
університету

Журнал реєстрації видачі Посвідчень спостерігача 
від кандидата на посаду ректора Університету

№
з/п

П.І.Б. особи, яка 
реєструється як 

спостерігач

П.І.Б кандидата на посаду ректора, 
якого представляє спостерігач

Номер виданого 
посвідчення

Підпис
спостерігача,

дата
1
2
3
4
5

Журнал реєстрації видачі Посвідчень спостерігача 
від громадської організації (громадського о б ’єднання)

№
з/п

П.І.Б. особи, яка 
акредитується як 

спостерігач

Найменування громадської організації 
(громадського об’єднання), яку 

представляє спостерігач

Номер
виданого

посвідчення

Підпис
спостерігача,

дата
1
2
3
4
5



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реєстрації спостерігачів 
під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПВР 02(02) -

0 8 - 2 0 1 8

стор. 10 з 12

Додаток №4
до Положення про порядок реєстрації 
спостерігачів під час проведення виборів 
ректора Національного авіаційного 
університету

Журнал реєстрації заяв кандидатів на посаду ректора Університету 
про реєстрацію спостерігачів

№
з/п

П.І.Б. кандидата на п осаду ректора Д ата та час р еєстр ац ії заяви П ідпис заявника

Дата Час

1

2

3

4

5

Журнал реєстрації заяв громадських організацій (громадських об ’єднань)
про акредитацію спостерігачів

№
з/п

Н айменування гром адської організац ії 
(гром адського о б ’єднання)

Д ата та час р еєстр ац ії заяви П ідпис заявника

Д ата Час

1

2

3
4

5



Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок реєстрації спостерігачів 
під час проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету

Шифр
документа

СМЯ НАУ
ПВР 02(02) -

0 8 - 2 0 1 8

стор. 11 з 12

(Ф 0 3 .0 2 - 0 1 )
АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА

№
прим.

К уди передано  
(п ідр озд іл )

Дата видачі
П.І.Б.

отримувача
П ідпис

отримувача
Примітки



Система менеджменту якості
Шифр СМЯ НАУ

ПОЛОЖЕННЯ ПВР 0 2 (0 2 )-
про порядок реєстрації спостерігачів документа 0 8 - 2 0 1 8

під час проведення виборів ректора 
Національного авіаційного університету стор . 12 з 12

(Ф 0 3 .0 2 - 0 2 )
АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№
пор.

П різвищ е ім'я 
по-батькові

П ідпис
озн ай ом л ен ої

особи

Дата
ознайом лення

Примітки

(Ф 03.02 -  03)
АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№
зміни

№  листа (сторінки/пункти) П ідпис  
о со б и ,я к а  

внесла  
зм іну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

змінизм ін ен ого зам ін ен ого нового анульованого


