ПАМ'ЯТКА
для осіб, які беруть участь у виборах начальника
Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту
1. Вибори начальника Інституту державного управління у сфері цивільного захисту відбудуться
13 березня 2018 року в період з 9.00 до 15.00 в аудиторії № 302 (лекційна зала).
2. У виборах мають право брати участь:
- усі наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники (список на дошці оголошень);
- обрані представники для участі у виборах начальника Інституту з числа штатних співробітників,
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками (список на дошці
оголошень).
3. Штатний працівник Інституту, який на момент проведення виборів перебуває у відпустці та має
право брати участь у виборах. Якщо на посаді, яку обіймає такий штатний працівник, у період його
відпустки (у випадках, передбачених законодавством України) перебуває інша особа, вона також має
право брати участь у виборах.

4. Учасник виборів повинен мати при собі документ, 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»).
5. Член Виборчої комісії здійснює видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення
виборцем документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України або інший документ,
визначений законодавством).
6. Особа, яка отримує бюлетень для голосування у члена Виборчої комісії, ставить підпис у списку
виборців навпроти свого прізвища.
7. Виборець здійснює волевиявлення тільки в кабіні для таємного голосування.
8. Бюлетень для голосування заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування.
9. Особа, яка внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити бюлетень для голосування,
має право за дозволом голови Виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів
Виборчої комісії, кандидатів, а також спостерігачів.
10. У бюлетені для голосування виборець у квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він
голосує, проставляє позначку («+»), що засвідчує його волевиявлення.
11. Під час заповнення бюлетенів забороняється присутність у кабіні для таємного голосування
інших осіб, здійснення фото- та відеофіксацїї у будь-який спосіб.
12. Виборець самостійно опускає заповнений бюлетень для голосування у скриньку.
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В процесі голосування забороняється висувати вимогу або висловлювати прохання до
виборця оприлюднити своє волевиявлення
__________________________________________________________________________
Виборча комісія

