
Процедура ВИБОРІВ 

Обласної Ради Молодіжного Самоврядування 

Представники учнівських/студентських колективів професійної (професійно-

технічної) освіти, закладів фахової передвищої освіти для участі в діяльності 

Обласної Ради Молодіжного Самоврядування надають наступну інформацію:  

1. Список делегатів до Обласної Ради Молодіжного Самоврядування 

(далі Рада).  

 Список делегатів формується кожним навчальним закладом.  

 Кількість делегатів розраховується за формулою:  

1 делегат = 200 учнів/студентів навчального закладу 

(Наприклад, 600 учнів/студентів = 3 депутата, 500 учнів/студентів = 

2 депутата, 520 учнів/студентів = 3 депутата ). 

 Делегати, що балотуються на виборні посади до Ради мають 

входити в кількість делегатів від навчального закладу. (Тобто якщо 

у закладі навчається 600 учнів/студентів, це 3 делегати, із них                 

2 балотується на посади і 1 учнів/студентів – делегат, який не 

балотується на посади)  

 УВАГА! Делегати призначаються терміном з січня 2020 року до 

грудня 2020 року і мають бути постійними учасниками діяльності 

Ради протягом року.  

 Оформити список делегатів у форматі: 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові  

навчальний 

заклад, 

курс тощо  

Дата 

народження 

Пошта 

електронна 

Номер 

телефону 

Чи балотується, 

якщо так на яку 

посаду 

 

2. Відео та заяву кандидатів на виборні посади до Ради.  

 Кандидат може балотуватись на: 

 Голову Ради  

 Заступника Ради І 

 Заступника Ради ІІ  

 Голову комісії зовнішніх зв’язків та партнерства 

 Голову комісії волонтерства та благодійності  

 Голову комісії екології, спорту, здорового способу життя  

 Голову комісії Креативного розвитку (культура, дозвілля)  

 Голову комісії з питань комунікації та PR  

Усі кандидати до 14 січня 2020 року 10:00 мають надіслати на електронну 

адресу kirovograd_dbxtt@ukr.net:  

1 Фото Заяви написаної від руки: 

Я, Прізвище Імя По батькові, учень/студент/учениця/студентка 

Назва навчального закладу, курс висуваю свою кандидатуру на посаду 

Назва посади.  

Дата, підпис, номер телефону  

mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net


 

2 Відео ролик тривалістю 60 секунд!  

У якому зазначається:  

 Прізвище, Ім’я  

 Навчальний заклад  

 На яку посаду балотується  

 Яка ідея, проект чи як розуміє подальшу діяльність на посаді.  

Усі ролики кандидатів з 14 січня по 23 січня 2020 року будуть транслюватись 

на сайті та сторінках ЦД БХТТ у фейсбук та інстаграм.  

 – dbxtt.kr.ua 

 – https://www.facebook.com/cdbxtt/  

 – cdbxtt  

Інформацію подати до 14 січня 2020 року 10:00.  

На електрону пошту: kirovograd_dbxtt@ukr.net 

Довідки за телефоном 095 31 85 129 – Євгенія Ткаченко  

 

Вибори відбудуться 23 січня 2020 року о 10:00 у актовій залі 

Центральноукраїнського державного будинку художньої та технічної 

творчості.  

 Вибори до органу самоврядування є вільними та відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування.  

 Голова обласної ради, Заступники голови, голови комісій обираються 

шляхом загального, рівного, прямого, таємного голосування. 

 Порядок проведення виборів:  

- демонстрація роликів  

- дебати між кандидатами на голову, на заступників, на голову комісій  

- таємне голосування  

- підбиття підсумків  

https://www.facebook.com/cdbxtt/
mailto:kirovograd_dbxtt@ukr.net

