
ПОЛОЖЕННЯ 

про особливості проведення передвиборчої агітації та процедури голосування на 

виборах Президента учнівського самоврядування у 2019-2020 н.р. 

 

Розділ І. Загальні положення 

1. Основні засади і принципи виборів Президента учнівського самоврядування 

у 2019-2020 н.р. 

1.1. Загальні принципи та процедури реєстрації кандидатів на посаду Президента 

учнівського самоврядування та їх довірених осіб та  формування Шкільної виборчої 

комісії реалізуються на основі діючого Положення про вибори Президента учнівського 

самоврядування. 

1.2. Дане положення є тимчасовим. Його дія поширюється виключно на період виборів 

Президента учнівського самоврядування у 2019/2020 навчальному році. 

 

Розділ ІІ. Особливості проведення передвиборчої агітації у 2019/2020 н.р. 

 

2. Правила проведення агітації 

2.1.  Передвиборча агітація у 2019/2020 році відбувається дистанційно, на основі 

спеціально створених он-лайн ресурсів в соціальних мережах  Facebook, Instagram та 

Telegram. (далі – електронні ресурси) 

2.2. Агітація здійснюється безпосередньо кандидатами шляхом: 

-  розміщення агітаційних фото-, відео-, аудіо- і текстових матеріалів на електронних 

ресурсах (не більше двох постів на добу); 

- надання пояснень та відповідей на питання виборців, що приходять на його особисті 

акаунти в соціальних мережах або у коментарях на електронних ресурсах протягом 

періоду проведення передвиборчої агітації (на електронних ресурсах - не більше трьох 

пояснень/відповідей на добу); 

-  участі в спільному онлайн-брифінгу кандидатів в Президенти; 

- участі в онлайн-дебатах (у разі виходу до другого туру виборів). 

2.3. Під час проведення агітації кандидатам та їх довіреним особам забороняється: 

-  мати товарно-грошові та інші майнові  відносини з виборцями або здійснювати інший 

незаконний вплив на майбутній процес або результати волевиявлення; 



- поширювати та підтримувати поширення завідомо неправдивої інформації про інших 

кандидатів; 

- поширювати інформацію, що заплямовує честь та гідність інших кандидатів в усній, 

письмовій та інших формах; 

- використовувати електронні засоби (програми, роботизовані програми (боти), 

програмні коди, їх елементи тощо), що здатні впливати на показники активності 

виборців, їх симпатій  (лайків) та антипатій. Забороняється використання подібних 

програм і з метою впливу на результати голосування у день проведення виборів; 

 2.4. В ході передвиборчої агітації кандидат на посаду Президента має право: 

  -  користуватись правами адміністратора кожного з електронних ресурсів; 

  - розміщувати агітаційні  матеріали на електронних ресурсах згідно пункту 2 статті 2 

цього Положення; 

  - розміщувати агітаційні матеріали та проводити агітаційні заходи на особистих 

сторінках в соціальних мережах згідно пункту 3 статті 2 цього Положення. 

 

Розділ ІІІ. Особливості роботи Шкільної виборчої комісії в період пердвиборчої 

агітації та проведення виборів Президента учнівського самоврядування у 

2019/2020 н.р. 

 

3. Права та обов'язки Шкільної виборчої комісії 

 

3.1. Під час передвиборчої агітації Шкільна виборча комісія: 

- слідкує за дотриманням кандидатами та їх довіреними особами правил 

передвиборчої агітації шляхом здійснення спостереження за ходом передвиборчої 

агітації на електронних ресурсах та особистих сторінках кандидатів та їх довірених осіб; 

- у разі виявлення порушень правил передвиборчої агітації кандидатами або їх 

довіреними особами вживає необхідних заходів для їх негайного усунення; 

- у разі виявлення систематичних та грубих порушень правил передвиборчої агітації 

кандидатами або їх довіреними особами порушує перед адміністрацією школи питання 

про відсторонення від подальшої участі у виборах відповідного кандидата; 

- створює та адмініструє онлайн-ресурс для збору питань до кандидатів до онлайн-

брифінгу; 



- спільно з кандидатами аналізує, узагальнює та систематизує питання. Здійснює 

підготовку до онлайн-брифінгу не пізніше ніж за добу до його початку; 

- створює та адмініструє онлайн-платформу для проведення онлайн-брифінгу, 

забезпечує його трансляцію на електронних ресурсах; 

- оприлюднює на електронних ресурсах інформацію про дати та час проведення 

заходів передвиборчої агітації та порядок проведення онлайн-голосування; 

- заохочує виборців до участі у виборах, не агітуючи за жодного з кандидатів; 

- голова Шкільної виборчої комісії має право користування правами адміністратора 

усіх електронних ресурсів; 

- складає електронні списки виборців; 

- створює та спільно адмініструє онлайн-ресурс на платформі Google-forms для 

проведення онлайн-голосування (права творця ресурсу надаються голові комісії, 

адміністраторів ресурсу – членам комісії та представнику адміністрації школи. 

Наявність інших адміністраторів забороняється. Ресурс створюється з дотриманням 

принципів таємного, прямого та вільного волевиявлення та складається з двох 

окремих частин - «Виборчої дільниці», на якій виборець обирає зі списку учнів свого 

класу своє прізвище та ім’я, та отримує посилання на другу частину – «Кабіну для 

голосування», в якій голосує за одного з кандидатів. В другій частині персональні дані 

не збираються); 

- у співпраці з класними керівниками 5-11 класів та заступником директора з виховної 

роботи надає виборцям посилання для участі в онлайн-голосуванні не пізніше ніж за 

добу до відкриття голосування. 

3.2. В день проведення онлайн-голосування з виборів Президента учнівського 

самоврядування Шкільна виборча комісія: 

- о 8 годині 00 хвилин відкриває голосування у всіх створених для цього гугл-формах; 

- пильнує за недопущенням агітації на електронних ресурсах та персональних 

сторінках кандидатів та їх довірених осіб у соціальних мережах; 

- у разі виявлення порушень складає протокол, додаючи до нього докази фактів 

порушень (скриншоти, фотографії) та вживає невідкладних заходів щодо усунення 

порушень; 

- у разі виявлення систематичних та грубих порушень кандидатами або їх довіреними 

особами процедури проведення голосування складає протокол, додаючи до нього 



докази фактів порушень (скриншоти, фотографії) та порушує перед адміністрацією 

школи питання про відсторонення від подальшої участі у виборах відповідного 

кандидата; 

- о 20.00 зачиняє виборчі дільниці, припиняючи прийом відповідей у гугл-формах; 

- одразу по закриттю дільниць комісія збирається на онлайн-засідання для 

підбиття підсумків голосування. На засіданні можуть бути присутніми 

кандидати або їх працівники. Засідання проводить Голова комісії, 

демонструючи присутнім результати голосування по кожній дільниці та 

заповнюючи дільничні протоколи встановленої форми; 

- У разі виявлення перебільшення кількості голосів на дільниці будь-якого класу 

результати вибори на дільниці визнаються недійсними; 

- Після опрацювання даних усіх дільниць голова комісії заповнює фінальний 

протокол та встановлює результати виборів; 

- Публікує результати виборів на електронних ресурсах; 

- У разі ненабрання жодним кандидатом більшості від загальної кількості голосів 

(50% + 1 голос) комісія призначає другий тур виборів в установлені цим 

Положенням строки. 

Розділ  ІV. Терміни та строки проведення передвиборчої агітації та виборів 

Президента учнівського самоврядування 2019/2020 н.р. 

 

4. Строки проведення передвиборчої агітації: 

 

- Передвиборча агітація на електронних ресурсах розпочинається 10 травня 2020 

року та триває до 15 травня 2020 року включно; 

- Збір питань до онлайн- брифінгу кандидатів триватиме з 10 по 14 травня 2020 

року включно; 

- Трансляція Онлайн-брифінгу кандидатів на електронних ресурсах  розпочнеться   

о 10 годині 15 травня 2020 року; 

- Онлайн-голосування з виборів Президента учнівського самоврядування 

проходитиме з 8.00 до 20.00 17 травня 2020 року; 

- Оприлюднення результатів першого туру відбудеться не пізніше 10.00 18 травня 

2020 року; 



- У разі призначення другого туру виборів онлайн-дебати двох лідерів першого 

туру відбудуться 19 травня 2020 року; 

- Онлайн-голосування другого туру виборів відбудеться 21 травня 2020 року. 

 

 

 


