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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1 «Положення про порядок подання та розгляду скарг під час 

проведення виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного» (далі - Порядок) розроблено 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про 
звернення громадян», «Методичних рекомендацій щодо особливостей 
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального 
закладу» (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 05.12.2014 
р. № 726), «Положення про організаційний комітет з проведення виборів 
ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного», «Положення про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного», «Положення про порядок роботи спостерігачів, 
громадських спостерігачів під час проведення виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», 
«Положення про порядок проведення виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного». 

1.2 Цей Порядок визначає механізм та умови подання та розгляду 
скарг під час проведення виборів ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі - 
Університет). 

1.3 Під скаргою, що стосується виборів ректора університету, слід 
розуміти письмову заяву скаржника, в якій міститься інформація щодо 
порушення законодавства України та нормативно-правових актів, що 
регулюють порядок проведення виборів ректора в Університеті, та вимогу 
забезпечити реалізацію, захист та поновлення порушених прав кандидатів на 
посаду ректора, спостерігачів, виборців та інших учасників виборчого 
процесу. 

1.4 Скарги розглядаються Головною виборчою комісією та 
дільничними виборчими комісіями (далі - виборча комісія, виборчі комісії) 
відповідно до цього Порядку. 

1.5 До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, 
належать такі, внаслідок яких: порушено права і законні інтереси чи свободи 
громадянина (групи громадян); створено перешкоди для здійснення 
громадянином його прав і законних інтересів чи свобод; незаконно 
покладено на громадянина які-небудь обов'язки або його незаконно 
притягнуто до відповідальності. 

 
2. СУБ’ЄКТ ЗВЕРНЕННЯ ЗІ СКАРГОЮ, СУБ’ЄКТ ОСКАРЖЕННЯ ТА 

СУБ’ЄКТ РОЗГЛЯДУ СКАРГ 
 

2.1 Суб’єктом звернення зі скаргою можуть бути: 
- кандидати на посаду ректора; 
- спостерігачі від кандидата на посаду ректора; 
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- спостерігачі від громадської організації (громадський 
спостерігач); 

- виборці; 
- інші учасники виборчого процесу. 
2.2 Представники ЗМІ (журналісти) не наділені правом звернення зі 

скаргою щодо порушення порядку проведення виборів ректора та 
наділяються статусом суб’єкта оскарження. 

2.3 Під час проведення виборів ректора Університету суб’єкти 
звернення зі скаргою можуть оскаржити до виборчих комісій (головної 
виборчої комісії та дільничних виборчих комісій) рішення чи дії 
(бездіяльність) виборчої комісії, інших учасників виборчого процесу. 

2.4 Суб’єкти звернення зі скаргою можуть оскаржити рішення чи дії 
(бездіяльність), що мали місце під час проведення виборів, у тому числі 
щодо порушень, які мали місце під час процедури таємного голосування, 
таких учасників виборчого процесу (суб’єктів оскарження): 

- кандидатів на посаду ректора; 
- спостерігачів від кандидата на посаду ректора; 
- спостерігачів від громадської організації (громадський 

спостерігач); 
- виборців; 
- інших учасників виборчого процесу. 
2.5 Суб’єктами розгляду скарг є головна виборча комісія та дільничні 

виборчі комісії. 
 
3. ВИМОГИ ДО ФОРМИ І ЗМІСТУ СКАРГИ 
 
3.1 Невідкладно після надходження письмової скарги виборчі комісії 

перевіряють дотримання суб’єктом звернення зі скаргою вимог щодо змісту 
скарги. 

3.2 Скарга подається суб’єктом звернення по формі встановленій у 
Додатку 2 та має містити наступну інформацію 

1) прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта звернення зі скаргою, 
контактний номер телефону; 

2) прізвище, ім’я, по батькові або найменування суб’єкта оскарження; 
4) виклад обставин із зазначення доказів, якими суб’єкт звернення 

обґрунтовує свої вимоги; 
5) чітко сформульовані вимоги, ухвалення яких, на думку суб’єкта 

звернення, вимагається від суб’єкта розгляду скарги; 
4) перелік документів і матеріалів, що додаються; 
5) підпис суб’єкта звернення зі скаргою із зазначенням дати та часу 

звернення зі скаргою. 
1.6 До скарги додаються її копії, докази, зазначені у скарзі, та копії 

усіх документів, що додаються до неї, у кількості, яка дорівнює кількості 
суб’єктів оскарження та заінтересованих осіб, зазначених у скарзі. При 
цьому письмові докази подаються в оригіналі або в засвідченій в 
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установленому порядку копії. 
1.7 У разі подання суб’єктом звернення скарги на рішення чи дії 

(бездіяльність) суб’єкта оскарження, що мали місце під час процедури 
таємного голосування, обов’язковим документом, що подається разом зі 
скаргою є Акт про виявлення порушення під час голосування на виборах 
ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного, що складається суб’єктом звернення за формою 
встановленою у Додатку 3 до цього Порядку. 

1.8 Скарга, оформлена без дотримання вимог цього розділу, 
повертається суб’єкту звернення без розгляду. 

 
4. ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗВЕРНЕННЯ ЗІ СКАРГОЮ 
 
4.1 Скарги подаються в такі терміни: 
4.1.1 Не пізніше як до закінчення голосування — щодо подій, які 

сталися в день голосування до закінчення голосування. 
4.1.2 Не пізніше, як протягом однієї години з моменту закінчення 

підрахунку голосів - щодо подій, які сталися під час підрахунку голосів. 
4.2 Терміни встановлені цими підпунктами, не можуть бути поновлені 

незалежно від поважності причин їх пропуску. 
4.3 Моментом подання скарги вважається час фактичної реєстрації 

звернення зі скаргою головою або заступником голови виборчих комісій в 
Журналі реєстрації звернень (Додаток 1). 

4.4 Під час реєстрації звернення зі скаргою обов’язково зазначається 
перелік документів (їхні назви) та інших доказів (в тому числі 
відеоматеріалів), які додають суб’єкти звернення, із зазначенням кількості 
сторінок кожного письмового (друкованого) документу (доказу). 

4.5 Відмова суб’єктів розгляду звернень від їх реєстрації не 
допускається. 

 
5. ПРОЦЕДУРА ТА ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕННЯ ЗІ СКАРГОЮ 
 
5.1 Скарга, що була подана із дотриманням вимог розділу 3 цього 

Порядку розглядається виборчими комісіями у наступні терміни: 
5.1.1 Скарга щодо порушення, яке мало місце під час таємного 

голосування, подане до виборчої комісії, розглядається відразу після 
закінчення голосування та підрахунку голосів. 

5.1.2 Скарга щодо порушення під час підрахунку голосів та 
встановлення підсумків голосування на виборчій дільниці розглядається 
виборчою комісією одразу після закінчення підрахунку голосів. 

 
6. РІШЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СКАРГИ 

 

6.1 Виборча комісія приймає звернення зі скаргою до розгляду та 
приймає відповідне рішення за умови, що це звернення подане належним 
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суб’єктом звернення до належного суб’єкта оскарження в установленні цим 
Порядком терміни. 

6.2 Рішення про задоволення звернення зі скаргою виборчі комісії 
приймають лише в разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність 
учасників виборчого процесу не відповідають встановленому порядку 
проведення виборів ректора Університету. 

6.3 Виборчі комісії відмовляють в задоволенні звернення зі скаргою, 
якщо: 

6.3.1 Оскаржуване рішення, дія чи бездіяльність суб’єкта оскарження 
вчинені відповідно до актів, що регулюють організацію та порядок 
проведення виборів ректора Університету, у межах повноважень учасників 
виборчого процесу, і не порушують права суб’єктів звернення. 

6.3.2 Суб’єктом звернення не доведено порушення учасниками 
виборчого процесу актів, що регулюють організацію та порядок проведення 
виборів ректора Університету, а наявних у матеріалах звернення доказів 
недостатньо для встановлення цього факту суб’єктом розгляду звернення. 

6.3.3 На момент розгляду звернення учасниками виборчого процесу 
виконано необхідні дії, скасовано рішення тощо, які є предметом 
оскарження, або іншим способом усунуто порушення чи поновлено права 
суб’єктів звернення відповідно до вимог актів, що регулюють організацію та 
порядок проведення виборів (відсутність предмета оскарження). 

6.4 Рішення виборчої комісії за результатами розгляду звернення 
оформлюється протоколом, який підписується головою виборчої комісії і 
секретарем та видається під підпис особисто суб’єкту звернення. 

6.5 Скарга на рішення виборчої комісії (головної чи дільничної) за 
результатами розгляду звернень зі скаргою подається у порядку підлеглості 
вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє суб’єкта звернення 
права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі 
відсутності такого органу або незгоди з прийнятим за скаргою рішенням - 
безпосередньо до суду. 

6.6 Скарги, які надійшли до виборчої комісії та прийняті по ним 
рішення передаються організаційному комітету разом з протоколом про 
результати 
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Додаток 1 
ЖУРНАЛ 

реєстрації звернень зі скаргою та відповідей на них 
 

№ 
з/п 

ПІБ особи, яка 
подає скаргу 

Інформація щодо 
змісту скарги Примітка 

(зміст відео-, 
фото 

матеріалів 
тощо) 

Підпис особи, 
яка подала 

скаргу (дата та 
час подання) 

Підпис 
суб'єкту 

звернення про 
отримання 

відповіді (дата 
та час 

отримання) 

Кількість 
сторінок 
скарги 

Кількість 
сторінок 
доказу 
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Додаток 2 
 

Суб’єкт розгляду: Голова дільничної виборчої комісії № ___ з проведення 
виборів Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного 

Суб’єкт звернення: ____________________________________________________ 
кандидат, спостерігач від кандидата, громадської організації, 

________________________________________________________________ 
виборець ПІБ, контактний телефон  

____________________________________________________
____________________________________________________ 

Суб’єкт оскарження: ____________________________________________________ 
ПІБ, найменування суб’єкта оскарження виборець 

____________________________________________________ 
 

 
СКАРГА № ____ 

На _______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(рішення, дію чи бездіяльність суб’єкта оскарження) 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(суть порушеного питання) 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

(виклад обставин і зазначення доказів, якими суб’єкт звернення обґрунтовує свої вимоги) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
На підставі викладеного та Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку 
обрання керівника вищого навчального закладу (затверджені постановою кабінету Міністрів України від 
05.12.2014 р. № 726) зі змінами, Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, Положення про 
порядок роботи спостерігачів, громадських спостерігачів під час проведення виборів ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Положення про 
порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

прошу: 
1. Встановити факт порушення ______________________________________________________________  

(ПІБ або найменування суб ’єкта оскарження) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

(чітко сформульовані вимоги із зазначенням суті рішення, ухвалення якого вимагається від суб'єкта розгляду скарги) 
 
До скарги додаю: 
1. Акт про порушення від «_____» _______________ 2021 р. 
2 .___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(перелік документів і матеріалів, що додаються) 
 
 
Суб ’єкт звернення _______________________________________ 

(місце для підпису) 
 
 
Скаргу подано «_____» ____________ 2021 року о _____ годині _______ хвилин. 
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Додаток 3 
АКТ № _______ 

про виявлення порушення під час голосування на виборах ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

 
 

виборча дільниця № ________ 
місто_________________     «____» __________ 2020 р. 
 
Ми, які підписалися нижче, засвідчуємо факт порушення порядку проведення 

виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного, що полягає у ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Цей акт складено у 2 (двох) примірниках «___» _________ 2021 року о _____ 

годині _______ хвилин 
 
 
Суб’єкт звернення 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  ________________ 

Зазначається ПІБ, телефон         (Місце для підпису) 
 
 
Виборець 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  ________________ 

Зазначається ПІБ, телефон         (Місце для підпису) 
 
 
Виборець 
_____________________________________________ 
_____________________________________________  ________________ 

Зазначається ПІБ, телефон         (Місце для підпису) 
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