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Щей порядок процедури дистанцiйного голосування (.Щалi - Порядок)
розроблено вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про виЩу ocBiry'', Положення
про органи студентського самоврядування Полiського нацiонального
унiверситету та Стаryry Полiського нацiонального унiверситеry та
вiдповiдае чинним нормативно-правовим актам. у частинах, якi не
вiдповiдають чинному законодавству в зв'язку iз його дiйсними - вважати
недiйсним.

I. Загальнi положення
1.1. Щей порядок регJIаментуе процедуру проведення дистанцiйного

прямого, таемного голосування за питання якi вимагають дотримання
зЕвначенИх принципiв (Щалi - Е-голосування);

1.2. У випадку введення карантинних обмежень, загострень
вtйськовОt небезПеки та iншиХ обставиН, Що унеможливлюють зiбрання
вепикоТ кiлькостi сryдентiв в одному мiсцi для участi у голосуваннi, таке
голосування може вiдбуватись з використанням комп'ютерних систем,
прiоритетно програмний комплекс ARSGIS (survey 123) виробництва ERSI
(Щалi - Система);

1.3. У Е-голосуваннi мають право приймати студенти денноi та
заочноi форми Полiського нацiонального унiверситец;

1.4. Е-голосування здiйснюетЁся на засадах :

- вiдкритостi;
- гласностi;
_ таемноговолевиявлення;
- вiлъноговолевиявлення;
- демократичностi та добровiльностi участi;
- piBHocTi;

II. Пiдготовка до Е-голосування

2.1. Вiдповiдно до Положення про органи студентського
самоврядування Полiського нацiонального унiверситеry створюеться
Щентральна виборча комiсiя (!алi - цвк), яка обираеться Конференцiсю
сryдентiв у кiлькостi 3 (Три) та бiльше члени непарноI кiлькостi;



2.2. Серед обраних членiв цвК обирасться Глава KoMiciT та секретар

KoMicii шJIяхом тасмного голосування серед членiв ЦВК;

2.3.ЧленамиЩВКформУстьсяграфiкПроВеДенняЕ.голосУВанняЗ

розрахунку не бiлъше нiж 2 (Два) факулътети унiверситету на 1 (Один)

календарний день для уникнення перевантаження

модератору Системи разом iз Протоколом обрання

|4 (Чотирнадцять) капендарних днiв до

Е-голосування;

Системи та подаеться

ЦВК, не пiзнiше нiж за

початку проведення

2.4. Графiк проведення Е-голосування публiкусться у соцlальних

мережах та доводиться до вiдома Голiв студентських рад факулътету;

III. IIроведення Е-голосув ання

з 09:00 до 21:00 вiдповiдно складеного графiку,

3.2. Е-голосування вiдбуваеться протягом 5 (П'яти) календарних днlв

з розрахунку 2 (Дuа) факультети в 1 (один) день протягом 4 (Чотирьох)

кi}JIендарних днiв. у 5 (П'ятий) календарний день вiдбувастъся пiдрахунок

голосiв та оголошення результатiв,
3.з. Пiсля закiнчення календарного дня голосування, на наступний

календарний денъ чJIени цвк здiйснюють перевiрку унiкальностi uuID

користувача (iндивiдуальний iдентифiкатор пристрою з якого було

.дiй.rr.rrо вибiр). при виявленнi спiвпадiння UUID, вважати таким, що

обидва голоси втрачають чиннiсть. Про здiйснену перевiрку складасться

протокол та пiдписусться членами ЦВК,
3,4. У 5 (п'ятий) календарний день члени цвК проводять

складасться вiдповiднийголосiв на ocHoBi звiry Системи, ПРо що складасться вlдпоtslлнии

Протокоп, здiйснюютъ огоJIошення резупътатiв та публiкують виборчу

документацiю на офiцiйному сайтi Полiського нацiонального унiверситеry,

IV. Результати Е-голосування

4.1. Е-голосування вважаеться правомочним у випадку, коли вибiр

здiйснило бiпьше 1 (одного) сryдента денноi або заочнот форми навчання

Полiсъкого нацiонального унiверситету.
Е-голосування оформлюються

за пiдписом членiв ЦВК та
4.2. Результати

з.1. Початок Е-голосування вiдбуваетъся у вiдповiдний день графiку

пiдрахунок

вiдповiдним
подаються на

Протокопом (Щодаток 1)

I



затвердження Загальним зборам Студентськот ради унiверситету разом iз

протоколами перевiрки голосiв по факультетам (додаток 2) та Витягом iз

Системи.
4.З. Результати Е-гопосування оголошуються на Загальних зборах

сryдентськоi Ради унiверситеry та набирають чинностi з моменту

пiдписання протоколу Загальних зборiв СryдентськоТ ради унiверситеry

Головуючим та секретарем.

4.4. Оскарження результатiв Е-голосування можливе шляхом

писъмового звернення до Голови цвк, на розгляд якого надасться 15

(п'ятнадцять) календарних днiв, пiсля чого особа, що звернулась повинна

отримати вiдповiдь' або вмотивоване пояснення про необхiднiсть

продовження строку розгляДу скарги до 30 (Тридцяти) капендарних днiв з

моментУ зверненНя, аналоГiчно механiзму, передбаченому З аконом Украiни

"Про звернення громадян".



,ЩоDаmок l
Протокол NЬ.

засhання ЦВК
Полiського нацiонального унiверситету

м. Житомир

На зборах присутнi :

Порядок денний
1. Опрацювання голосiв за результатами Е-голосування та узагальнення

результатiв голосування по запитанню J\b_.

piK20

1.

2.

з.

За-"_";

За-"_"; Проти - "_"; Утрималось - ".

Факультет економiки та менеджменту

За-"-"; Проти - "_"; Утрималось - ". " Недiйснi - "

Факультет ветеринарноi медицини

За - "_" ; Проти - "-"; Утрималось - "_" Недiйснi - ".

Факультет права, публiчного управлiння та нацiональноТ безпеки

Агрономiчний факультет
Проти- " "; Утрималось-"_"

Технологiчний факультет

Недiйснi - "

Недiйснi - "

За-"_";

За-"_";

За-"_";

За-"_";

Проти - "-"; Утрималось - "_" недiйснi - ",

Факультет лiсового господарства та екологiТ

Проти - "_"; Утрималось - ". " Недiйснi - "

Факультет iнформацiйних технологiй, облiку та фiнансiв
Проти - "_",, Утрималось - ". " Недiйснi - "

Факультет iнженерii та енергетики
Проти - "_"; Утрималось - " Недiйснi - "

Загальний результат по запитанню J\!

За-"-"; Проти - "_"| Утрималось - ". Недiйснi - "

Рiшення (не) прийнято

Голова ЦВК
(iпr'я та llрiзвище)

Секретар ЦВК

(rliлrlис)

(lпt'я та прiзвище)(пiдпис)



Ппотокол ЛЬ

засЦання ЦВК
Полiського нацiонального унiверситету

,Щоdаmок 2

м. Житомир
'0_ 

piK

На зборах присутнi :

1.

2.
aJ.

1. Проведення перевiрки

голосування

Порядок денний
на унiкальнiсть UUID пристрою, з

голосlвсеред

якого здiйснено
Факультеry

Кiлькiсть заресстрованих голосi" : 

-.--;Кiлькiсть спiвпадiнь UUID : )

Перелiк неунiкальних спiвпадiнь :

1.

,

;

,)

2.

3.

4,

5.

6.
,7,

8.

9.

10.

Кiлькiсть зарахованих голосiв i _;

Голова ЦВК
(пИпис) (iм'я та прiзвише)

Секретар ЦВК
(пiдllис) (iм'я та прiзвltще)

-i


