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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПРИДНІПРОВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І
СПОРТУ

1.1.У Придніпровській державній академії фізичної культури і спорту (далі
ПДАФКІС) та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є
невід’ємною частиною громадського самоврядування ПДАФКІС. Студентське
самоврядування − це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і
побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні вищим
навчальним закладом.
1.2. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів ПДАФКІС. Усі студенти,
які навчаються у ПДАФКІС, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними
в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
1.3. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх
участь в управлінні закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами
безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом
прямого таємного голосування студентів.
1.4. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються
законодавством, статутом ПДАФКІС та положенням про студентське
самоврядування ПДАФКІС.
1.5. Органи студентського самоврядування діють на принципах: - добровільності,
колегіальності, відкритості; - виборності та звітності органів студентського
самоврядування; - рівності права студентів на участь у студентському
самоврядуванні; - незалежності від впливу адміністративних органів ПДАФКІС,
політичних партій та релігійних організацій.
1.6. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи,
факультету, гуртожитку ПДАФКІС.
1.7. Студентське самоврядування має різноманітні представницькі органи: - комітет
у справах сім’ї та молоді; - старостат та інші не заборонені законом форми.
1.8. Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська
організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених
Законом України «Про вищу освіту».
1.9. Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на
рівні академічної групи. Керівником є представник делегований від групи.,
1.10. Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень
доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.
1.11. Представницькі та виконавчі органи студентського самоврядування обираються
строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського
самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за власним бажанням, за
результатами загального таємного голосування студентів, або за рішенням вищого
колегіального органу студентського самоврядування.
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1.12. Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою
організацією студентів та керівництвом ПДАФКІС може укладатись угода про
співробітництво.
1.13. Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати
на посаді не більш як два строки.
1.14. З припиненням особою навчання у ПДАФКІС припиняється її участь в органі
студентського самоврядування у порядку, передбаченому «Положенням про
студентське самоврядування ПДАФКІС».
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування.
2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації
особистості студентів і формування в них організаторських навичок, лідерських
якостей, відповідальності за результат своєї праці, тощо. Досягнення мети
студентського самоврядування здійснюється через представницькі та виконавчі
органи – Комітет у справах сім’ї та молоді ПДАФКІС (далі – КССМ), товариства,
клуби за інтересами робота яких направлена на організацію студентських колективів
та вирішенні задач і проблем, які постають перед ними в період навчання в
університеті, сприяє гармонійному розвитку особистості студента та формуванню у
нього навичок організатора, керівника. Діяльність органів студентського
самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення
його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у
студентської молоді соціальної активності.
2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування: - захист прав та
інтересів студентів, вирішення їх соціальних проблем; - забезпечення виконання
студентами своїх обов'язків; - сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності
студентів; - сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів; - участь
в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом про
вищу освіту та статутом ПДАФКІС; - участь в обговоренні та вирішенні питань
удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування; - проведення
організаційних, просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність; - розпоряджаються
коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках
органів студентського самоврядування (в разі реєстрації органів студентського
самоврядування, як громадської організації відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про вищу освіту»); вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у
тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів; - делегують своїх
представників до робочих, консультативно-дорадчих органів; - мають право
оголошувати акції протесту у відповідності з чинним законодавством; - сприяння
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створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за
інтересами, координація їх діяльності та співпраця з ними; - співробітництво з
органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів; виконують інші функції, передбачені Законом про вищу освіту та даним положенням
2.3. За погодженням з органом студентського самоврядування ПДАФКІС
приймаються рішення про: - відрахування студентів з ПДАФКІС та їх поновлення на
навчання; - призначення стипендій, в тому числі і іменних, студентам, які навчаються
у ПДАФКІС; - переведення осіб, які навчаються у ПДАФКІС за державним
замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних осіб; переведення осіб, які навчаються у ПДАФКІС за рахунок коштів фізичних
(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням; - призначення заступника
декана факультету, проректора ПДАФКІС; - поселення осіб, які навчаються у
ПДАФКІС, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку; - затвердження правил
внутрішнього розпорядку ПДАФКІС в частині, що стосується осіб, які навчаються; діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються
у вищому навчальному закладі.
3. Структура й організація роботи органів студентського самоврядування в
ПДАФКІС.
3.1. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція)
студентів, які: - ухвалюють положення про студентське самоврядування ПДАФКІС,
визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів
представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування; заслуховують звіти представницьких та виконавчих органів студентського
самоврядування; - рекомендують список представників до складу КССМ ПДАФКІС
для подальшого затвердження його шляхом прямого таємного голосування; затверджує списки представників до складу Вченої ради аккадемії та їхніх
структурних підрозділів; - не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів
студентського
самоврядування;
розглядають
найважливіші
питання
життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського
самоврядування; - затверджують процедуру використання майна та коштів органів
студентського самоврядування,затверджують річний кошторис витрат (бюджет)
органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення,
заслуховують звіт про його виконання (в разі реєстрації органів студентського
самоврядування, як громадської організації, відповідно до законодавства з
урахуванням особливостей встановленим законом про вищу освіту); - обирають
контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю
за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського
самоврядування (якщо орган студентського самоврядування зареєстрований та має
бюджет). Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу не менше,
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ніж 10 відсотків студентів вищого навчального закладу або в інших випадках,
передбачених Положенням про студентське самоврядування у ПДАФКІС.
3.2. Комітет у справах сім’ї та молоді (КССМ ПДАФКІС) є основним виконавчим
органом студентського самоврядування ПДАФКІС Кількісний та особистий склад
КССМ ПДАФКІС обирається та затверджується на підставі рішень загальних зборів
(конференцій) факультетів та обирається шляхом прямого таємного голосування
студентами ПДАФКІС терміном не більше, як на один рік, який надалі формує свої
керівні органи і діє відповідно до даного положення. До роботи у складі КССМ
ПДАФКІС можуть залучатися активні студенти, але при цьому вони мають дорадчий
голос (не мають права приймати участь у голосуванні за рішення). Кандидати до
складу КССМ ПДАФКІС повинні мати досвід роботи в органах студентського
самоврядування (на рівні групи, факультету, гуртожитку, студентського клубу або
гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях. Повинні добре вчитись та
бути готові гідно представляти інтереси студентів ПДАФКІС. При комітеті можуть
створюватися сектори (комісії, відділи) відповідно до напрямку роботи. Структура
органу студентського самоврядування затверджується на першому засіданні КССМ.
В структурі КССМ ПДАФКІС обов’язково повинні бути: голова КССМ, перший
заступник голови КССМ, заступники голови КССМ (їх кількість визначається на
засіданні КССМ ПДАФКІС). Структура КССМ зображена в Додатку Є.
Перший заступник та секретар обираються на засіданні КССМ. Заступники
голови КССМ та керівники секторів (відділів, комісій) призначаються головою, що
фіксується протоколом засідання КССМ. До складу КССМ автоматично входять:
голови КССМ факультетів, та голови студентських рад гуртожитків, які діють на рівні
ПДАФКІС. Щоб вийти зі складу КССМ потрібно написати заяву на ім'я голови КССМ
або заступника, який виконує обов'язки. Право підпису від імені органів
студентського самоврядування ПДАФКІС на підзвітних документах ПДАФКІС
(накази, розпорядження ректора, подання, вихідна документація та інші) має голова
КССМ, перший заступник голови комітету або особа, яка виконує обов’язки голови
КССМ. В разі неможливості голови КССМ виконувати свої обов’язки (відрахування
або звільнення з ПДАФКІС, письмова відмова від виконання своїх обов’язків,
відсторонення від виконання обов’язків) його обов’язки автоматично виконує
перший заступник голови КССМ. У разі неможливості виконання обов’язків голови
Комітету молоді першим заступником виконуючого обов’язки обирають на засіданні
Комітету молоді. Право підпису від імені органів студентського самоврядування на
внутрішніх зверненнях мають всі заступники голови комітету та керівники
структурних підрозділів з зазначенням посади в КССМ. Засідання Комітету
проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них
присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів.
Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів. У разі рівного
розподілу голосів, голос голови є вирішальним. Засідання КССМ веде голова або, за
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його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується
головою засідання та секретарем. Для роботи КССМ розробляються інструкції, які
регламентуватимуть повноваження та обов’язки керівного складу та членів комітету.
Інструкції затверджуються на засіданні КССМ ПДАФКІС.
3.3. Студентські ради гуртожитків ПДАФКІС.
В студентському гуртожитку ПДАФКІС головним виконавчим органом
студентського самоврядування є Студентська рада гуртожитку (далі «студрада
гуртожитку»). Студрада гуртожитку керується положенням про студентський
гуртожиток ПДАФКІСта про студентську раду гуртожитку ПДАФКІС. Голова
студради гуртожитку є членом КССМ ПДАФКІС. Голови студради гуртожитку
ПДАФКІС обираються шляхом прямого таємного голосування мешканців
гуртожитку.
3.4. Інші органи студентського самоврядування ПДАФКІС.
4.1. Адміністрація ПДАФКІС не має права втручатися в діяльність органів
студентського самоврядування.
4.2. Адміністрація ПДАФКІС має право: - отримувати інформацію про діяльність
органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань,
інформацію про поточну діяльність тощо); - ініціювати скликання позачергових
загальних зборів чи конференції Студентів у випадках недотримання органами
студентського самоврядування Статуту ПДАФКІС та Положення про органи
студентського самоврядування ПДАФКІС; - брати участь через своїх представників
із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування
(загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).
4.3. Адміністрація ПДАФКІС зобов'язана: - створити умови, необхідні для ефективної
діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням,
обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв'язком, Інтернетом
тощо; - інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які
стосуються життєдіяльності Студентів; - надавати за можливості, інформаційну,
правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку
студентського самоврядування у ПДАФКІС.
5. Фінансова основа студентського самоврядування ПДАФКІС
5.1. Фінансовою основою студентського самоврядування ПДАФКІС є: 1) кошти,
визначені вченою радою ПДАФКІС в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних
надходжень, отриманих ПДАФКІС від основної діяльності за умови реєстрації
органів студентського самоврядування ПДАФКІС в управлінні юстиції, як
громадської організації відповідно до законодавства з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України «Про вищу освіту»;
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5.2. У разі реєстрації органу студентського самоврядування, як громадської
організації, він має право на відкриття власного банківського рахунку. При цьому між
адміністрацією ПДАФКІС та органами студентського самоврядування укладається
окрема угода про порядок використання коштів, які визначаються Вченою радою від
надходжень, отриманих у ПДАФКІС від основної діяльності та взаємну
відповідальність сторін.
6. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування.
6.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами
студентського самоврядуванн закладів вищої освіти інших країн, міжнародними
студентськими організаціями та їх об'єднаннями для кращого виконання своїх
завдань у межах визначених повноважень.
6.2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня має
відбуватися за погодженням з адміністрацією ПДАФКІС. Міжнародна діяльність
органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу
закладу та держави.
7. Порядок проведення виборів голови КССМ ПДАФКІС, факультету та виконавчих
органів студентського самоврядування ПДАФКІС, факультету.
7.1. Загальні положення.
7.1.1. Виборчий процесс здійснюється на засадах: законності, гласності і відкритості
виборчого процессу, неупередженості до кандидатів з боку адміністрації ПДАФКІС,
громадських організацій, свободи передвиборчої агітації, рівних можливостей
доступу до засобів масової інформації, альтернативності, рівності всіх кандидатів.
7.1.2. Урегулювання організаційних питань діяльності КССМ, зокрема пов'язаних із
проведенням
виборів,
належить
виключно
компетенції
студентського
самоврядування та здійснюється на засадах невтручання адміністрації в цей процес.
7.1.3. Адміністрація після відповідного звернення має забезпечити належні умови для
проведення виборів, зокрема, шляхом сприяння в отриманні комітетом від
факультетів списків студентів, а також надання можливості використання технічної
бази академії з метою виготовлення бюлетенів та іншої виборчої документації,
забезпечення виборчої комісії органу студентського самоврядування приміщенням,
оргтехнікою на час проведення виборів тощо.
7.1.4. Бюлетені для голосування засвідчуються на зворотньому боці підписом Голови
та всіма членами виборчої комісії та скріплюються печаткою Комітету молоді
ПДАФКІС.
7.2. Вибори голови Комітету молоді академії, факультету
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7.2.1. Голова КССМ ПДАФКІС, факультету обирається шляхом прямого таємного
голосування студентів академії, факультету строком на один рік і може займати
посаду не більше двох строків поспіль.
7.2.2. Реєстрація кандидатів на посаду голови КССМ, факультету здійснюється
виборчою комісією КССМ ПДАФКІС, факультету, склад якої обирається та
затверджується на конференції студентів.
7.2.3. За рішенням конференції також можлива реєстрація кандидатів під час
проведення.
7.2.4. Передвиборча кампанія починається та включає такі етапи: - передвиборча
агітація починається з дня реєстрації; - оголошення про початок виборчого процесу;
- висунення та реєстрація кандидатів; - публічні дебати між кандидатами, зустрічі
кандидатів з студентами на факультетах; - проведення виборів; - підведення підсумків
та оголошення результатів виборів в соціальних мережах, в ЗМІ або за потреби на
загальних зборах органів студентського самоврядування.
7.2.5. Вибори голови КССМ ПДАФКІС, факультету проходять в один день. Дата
виборів призначається студентською конференцією ПДАФКІС, але не пізніше ніж
через місяць після скликання конференції.
7.2.6. Протягом агітаційної кампанії кандидати можуть проводити зустрічі з
виборцями, прес-конференції, дебати, зустрічі з адміністрацією.
7.2.7. Останній день перед днем виборів, оголошується днем тиші. Будь яка агітація
забороняється.
7.2.8. Право голосу на виборах мають усі студенти ПДАФКІС денної форм навчання.
7.2.9. Студент-виборець, на виборчій дільниці, має пред'явити студентський квиток
або залікову книжку для отримання бюлетеню для голосування, у разі відсутності цих
документів пред'явити паспорт. Невикористані бюлетені, знищуються перед
початком розпломбовуванням скринь для голосування та підрахунком голосів, всі дії
комісії протоколюються.
7.2.10. Кількість виборчих дільниць для виборів голови КССМ ПДАФКІС,
факультету регламентує виборча комісія ПДААФКІС, факультету. На дільницях
виборчі комісії повинні забезпечити запломбовані скрині для голосування.
7.2.11. З метою уникнення фальсифікацій кандидати на посади голови КССМ можуть
відправляти своїх спостерігачів, не більше ніж 2 чоловік від одного кандидата.
7.2.12. За порядком на дільницях слідкують члени виборчих комісій.
7.2.13. В день виборів, члени комісії звільняються від занять, у встановленому
порядку.
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7.2.14. При підрахунку голосів, присутніми можуть бути лише особи, присутність
яких дозволила комісія (громадські активісти, ЗМІ – лише за наявності акредитації
від комісії, адміністрація ЗВО). Дані особи мають право висловлюватись лише з
дозволу голови комісії, і не мають права втручатись в процес підрахунку голосів,
записувати на відео, фотографувати, або іншим чином фіксувати процес підрахунку.
Члени комісії, та спостерігачі, перед початком підрахунку, здають свої телефони
відповідальній особі з числа членів комісії, або ж просто вимикають, і складають на
окремий стіл.
7.2.15. Підрахунок голосів здійснюють члени комісії, за присутності спостерігачів.
Присутність під час процесу підрахунку бюлетенів кандидатів на посади голови
КССМ ПДАФКІС, факультету забороняється.
7.2.16. Виборча комісія оголошує результати виборів, по закінченню підрахунку, але
не пізніше ніж через три доби після завершення виборів.
7.2.17.Оскаржити результати виборів, кандидати можуть протягом двох робочих діб
з моменту оголошення результатів виборів, шляхом подання апеляції до виборчої
комісії. Рішення щодо скарги, приймає виборча комісія. В разі відхилення апеляції,
комісія публічно оголошує результати розгляду даної апеляції. Другий раз апеляція
не подається. В разі позитивного рішення щодо апеляції, комісія призначає дату
перевиборів, не пізніше ніж через місяць після оголошення результатів розгляду
апеляції.
7.2.18. Якщо спостерігачі, в процесі підрахунку голосів помітили правопорушення,
які суттєво можуть вплинути на результати виборів, пишуть заяву про
правопорушення. Скарга, розглядається комісією. Усі скарги (заяви) зберігаються на
виборчих дільницях до остаточного оголошення результатів виборів.
7.2.19. Вибори голови КССМ ПДАФКІС чи факультету проходять в один тур.
Переможцем виборів визнається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів
виборців.
7.2.20. Кандидат на посаду голови КССМ факультету не може подавати свою
кандидатуру на вибори голови КССМ ПДАФКІС, і навпаки.
7.3. Вибори виконавчих органів студентського самоврядування ПДАФКІС,
факультету, зборів трудового колективу, Вченої ради
7.3.1. Голосування за членів КССМ академії, факультетів відбувається шляхом
прямого таємного голосування. Факультети самі визначають потрібну кількість
студенів, які можуть входити до складу КССМ факультету
7.3.2. Рекомендація до складу КССМ оголошується на конференції студентів
факультету для подальшого затвердження шляхом прямого таємного голосування
студентів академії.
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7.3.3. До складу Вченої ради академії входить голова КССМ та голови комітетів
факультетів.
7.3.4. Делегати до складу зборів (конференції) трудового колективу від числа
студентів мають становити не менш як 15 відсотків, які обираються студентами
шляхом прямих таємних виборів на зборах факультету та загальний список
затверджується на конференції студентів академії.
7.4.Студентські виборчі комісії
7.4.1. Студентська виборча комісія ПДАФКІС, факультету є постійним робочим
органом, який здійснює підготовку, організацію та проведення виборів до органів
студентського самоврядування ПДАФКІС, факультету.
7.4.2. Студентська виборча комісія ПДАФКІС, факультету обирається конференцією
студентів ПДАФКІС строком на один рік у порядку, встановленому Положенням про
студентське самоврядування ПДАФКІС. До складу Студентської виборчої комісії
університету не можуть входити голови Комітетів факультетів, а також кандидати,
які беруть участь у даному виборчому процесі.
7.4.3. Студентська виборча комісія ПДАФКІС - здійснює загальне керівництво
виборчим процесом на виборах членів виконавчих органів студентського
самоврядування та інших виборчих кандидатур передбачених даним положенням; оголошує про початок виборчого процесу на виборах членів виконавчих органів
студентського самоврядування; - затверджує форми бюлетенів для голосування,
іншої виборчої документації; - забезпечує виготовлення списків виборців, бюлетенів
для голосування; - реєструє кандидатів на виборні посади; - безпосередньо проводить
вибори; - встановлює та оголошує результати виборів; - приймає рішення з усіх
питань, пов’язаних з виборчим процесом, не врегульованих відповідними актами; здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням.
7.4.4. Студентська виборча комісія факультету в межах відповідного факультету
здійснює повноваження, які визначаються рішенням студентської виборчої комісії
академії або конференції студентів академії.
7.4.5. Засідання студентської виборчої комісії. Основною формою діяльності
студентської виборчої комісії є її засідання. Засідання студентської виборчої комісії
скликаються її головою чи заступником голови за необхідності. Голова, заступник
голови та секретар студентської виборчої комісії обираються нею на першому
засідання після затвердження нового складу комісії. Засідання студентської виборчої
комісії вважається правомочним за умови участі у ньому більше 50%+1 від загального
складу комісії. Засідання студентської виборчої комісії є відкритими. З дозволу
головуючого присутні на засіданні особи мають право вносити питання на розгляд
студентської виборчої комісії. Рішення студентської виборчої комісії приймаються
шляхом відкритого голосування її членів. Засідання студентської виборчої комісії
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протоколюється. Ведення протоколу засідання покладається на секретаря
студентської виборчої комісії. Протокол засідання студентської виборчої комісії
складається протягом трьох днів з дня проведення засідання та підписується
головуючим на засіданні та секретарем.
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Додаток А
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування щодо висунення виборних представників з числа
студентів до виконавчих органів студентського самоврядування (змінюється в
залежності від назви виконавчого органу) Придніпровської державної академії
фізичної культури і спорту № з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Група
Поставте позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення, у
квадраті навпроти варіанта, що відповідає Вашому волевиявленню («за» чи «проти»).
ЗА
ПРОТИ
Примітка: Бюлетені засвідчуються на зворотному боці підписом голови та секретаря
Комісії Факультету і скріплюються печаткою академії.
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Додаток Б
СПИСОК
реєстрації студентів __________________факультету для голосувати на виборах
щодо обрання голови Комітету у справах сім'ї та молоді Придніпровської державної
академії фізизичної культури і спорту
(для голосування на виборах щодо обрання голови КССМ
________________факультету)**
№ з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Група підпис про отримання бюлетеня примітка
*Всі сторінки списку нумеруються
** Не потрібне прибрати Голова Комісії студентів ____________________
_________________ (підпис) (П.І.Б.)
Секретар Комісії студентів ____________________ _________________ (підпис)
(П.І.Б.)
Кількість студентів, Кількість студентів, внесених до списку, які отримали виборчі
бюлетені (цифрою) за підписами виборців (цифрою) _______________
______________ Член лічильної комісії, відповідальний за роботу із списком
____________________ ______________ (підпис) (П.І.Б.) «____»__________201_ р.
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Додаток В
ПРОТОКОЛ

засідання виборчої комісії студентів __________________факультету, обраної (назва
факультету) Конференцією студентів _________________ факультету щодо
результатів (назва факультету) таємного голосування з висунення виборних
представників з числа студентів,до виконавчих органів студентського
самоврядування (змінюється в залежності від назви виконавчого органу)
Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
Присутні: Виборча комісія студентів ______________________________ факультету
(назва факультету) Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту
у складі: 1. ______________________ – голова комісії; (прізвище та ініціали) 2.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 3.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 4.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 5.
______________________ – секретар комісії. (прізвище та ініціали) Балотувалися
кандидатури: 1. __________________________ (прізвище та ініціали, група) 2….
Роздано бюлетенів: __________ Виявилося бюлетенів у скриньці(ах): __________
Бюлетенів «ЗА»: ________ Бюлетенів «ПРОТИ»: ________ Недійсних бюлетенів:
________ Голова виборчої комісії: ____________________________
_____________________ (прізвище та ініціали ) підпис Секретар виборчої комісії
____________________________ _____________________ (прізвище та ініціали )
підпис Члени виборчої комiсiї: ____________________________
_____________________ (прізвище та ініціали ) підпис
____________________________ _____________________ (прізвище та ініціали )
підпис
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Додаток Д
ПРОТОКОЛ
засідання виборчої комісії студентів Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту щодо результатів таємного голосування виборів голови Комітету
у справах сім'ї та молоді Придніпровської державної академії фізичної культури і
спорту ( виборів голови КССМ _________________факультету)
Присутні: Виборча комісія студентів Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту у складі:
1. ______________________ – голова комісії; (прізвище та ініціали) 2.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 3.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 4.
______________________ – член комісії; (прізвище та ініціали) 5.
______________________ – секретар комісії. (прізвище та ініціали) Порядок
денний: 1. Аналіз протоколів засідань виборчих комісій студентів факультетів та
формування загального списку студентів, які братимуть участь у виборах голови
КССМ Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту КССМ
_________________ факультету)
2. Ухвалили: 1. На підставі протоколів засідань виборчих комісій студентів
факультетів затвердити та надати до Виборчої комісії Придніпровської
державної академії фізичної культури і спорту список студентів, які братимуть
участь у виборах голови КССМ Придніпровської державної академії фізичної
культури і спорту (голови КССМ _________________ факультету) СПИСОК
студентів Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, які
братимуть участь у виборах голови КССМ
(голови КССМ _________________ факультету)
№ з/п
Прізвище, ім’я та по батькові
Група
підпис про отримання бюлетеня примітка
*Всі сторінки списку нумеруються Голова виборчої комісії:
____________________________ _____________________ (прізвище та ініціали )
підпис Секретар виборчої комісії: ____________________________
_____________________ (прізвище та ініціали ) підпис Члени виборчої комісії:
____________________________ _____________________ (прізвище та ініціали )
підпис ____________________________ _____________________ (прізвище та
ініціали ) підпис Додаток Е Придніпровська державна академія фізичної культури і
спорту
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СТУДЕНТСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ Посвідчення №____________
П.І.Б___________________________________________
Група__________________________________________
Посада_________________________________________ (Місце для штампу
факультету або КССМ)
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