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ПОЛОЖЕННЯ 

про Виборчу комісію Всеукраїнської громадської організації  

«Асоціація правників України» 

 

 

Це положення визначає порядок організації та діяльності Виборчої комісії 

Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України». 

 

 

Визначення термінів 

 

Терміни, в тому числі з великої букви, вживаються у цьому Положенні у значенні, яке їм 

надається в Статуті Асоціації. Терміни, які не вживаються у Статуті Асоціації або 

значення яких відрізняється від значення, яке їм надається у Статуті Асоціації, 

вживаються у цьому Положенні в такому значенні: 

Виборча комісія — орган Асоціації, який відповідає за організацію проведення виборів 

органів Асоціації, склад та компетенція якого визначається Статутом Асоціації та цим 

Положенням. 

Положення — Положення про Виборчу комісію Всеукраїнської громадської організації  

«Асоціація правників України». 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1 Виборча комісія Асоціації є передбаченим Статутом органом, відповідальним за процес 

проведення виборів членів Правничої Асамблеї, Правління, Президента, Віце-

президента, Ревізійної комісії та підведення їх підсумків. Організація Виборчої комісії, 
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1.2 Виборча комісія здійснює свої повноваження, ґрунтуючись на принципах, що 

встановлені п. 1.3 Статуту Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників 

України». 

1.3 Члени Виборчої комісії виконують свої функції на громадських засадах. 

 

 

2. СТРУКТУРА ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ ТА ПОРЯДОК ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ. 

ПОРЯДОК РОБОТИ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

 

2.1 Кількість осіб, які мають входити до Виборчої комісії, встановлюється Статутом. 

2.2 Члени Виборчої комісії обираються Правничою Асамблеєю на її засіданні, про що 

виноситься рішення Асамблеї. 

2.3 Особи, які обираються Правничою Асамблеєю членами Виборчої комісії, обов’язково 

мають бути членами Асоціації. 

2.4 Особа, яка обирається Правничою Асамблеєю членом Виборчої комісії, обов’язково має 

дати свою згоду на таке обрання. Обрання (призначення) особи членом Виборчої комісії 

всупереч її особистій волі та інтересам є неприпустимим. 

2.5 Голова Виборчої комісії обирається членами Виборчої комісії із загальної кількості осіб 

— членів Виборчої комісії шляхом прямого голосування. Рішення про обрання Голови 

Виборчої комісії приймається простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. 

2.6 Для здійснення своєї діяльності Виборча комісія збирається на засідання. 

2.7 Засідання Виборчої комісії протоколюються. Для забезпечення ведення протоколу 

роботи комісії Голова на першому засіданні комісії призначає Секретаря Виборчої 

комісії, який діє на постійній основі. 

2.8 Про обрання Голови Виборчої комісії приймається рішення, що оформлюється 

протоколом засідання Виборчої комісії. 

2.9 У випадку дострокового припинення повноважень члена Виборчої комісії на його місце 

Правлінням тимчасово призначається інший. Таке рішення Правління підлягає 

затвердженню на найближчому засідання Правничої Асамблеї. Якщо відповідне рішення 

Правління не затверджене, такий тимчасово призначений член Виборчої комісії вибуває 

з її складу, проте всі рішення Виборчої комісії, прийняті за участю такого члена, є 

чинними. 

2.10 Термін повноважень членів Виборчої комісії — 2 (два) роки (з правом повторного 

обрання на цю посаду на наступний термін). Члени Виборчої комісії зберігають свої 

повноваження до обрання нового складу Виборчої комісії. 

2.11 Виборча комісія приймає регламент своєї роботи та інші документи. 
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2.12 Засідання Виборчої комісії є повноважними, якщо на них присутні більше половини 

членів. Рішення Виборчої комісії приймаються більшістю голосів її членів, присутніх на 

засіданні. 

2.13 Засідання Виборчої комісії відкриваються Головою Виборчої комісії, після чого 

оголошується порядок денний засідання та відбувається розгляд питань. 

2.14 Голосування щодо прийняття рішень Виборчої комісії з питань, що віднесенні до її 

компетенції, приймаються після заслуховування усіх членів комісії, які бажають 

виступити з конкретного питання, щодо якого приймається рішення. 

2.15 Голова комісії (або за його дорученням Секретар комісії) повідомляє шляхом 

електронного листування членів Виборчої комісії про скликання засідання Виборчої 

комісії з питань, що відносяться до її компетенції. Інформування членів Виборчої комісії 

має здійснюватися не пізніше 5 (п’яти) днів до запланованої дати засідання. Члени 

комісії мають підтвердити свою присутність (або відсутність у зв’язку з поважними 

причинами) на засіданні комісії. 

2.16 Присутність кожного члена Виборчої комісії на засіданнях комісії є обов’язковою. 

Відсутність членів комісії на засіданнях є неприпустимою, окрім тих випадків, якщо така 

відсутність пов’язана з поважними причинами. Підтвердження поважних причини, у 

зв’язку з якими член комісії не зміг бути присутнім на засіданні комісії, він має надати 

Голові Виборчої комісії протягом 3 (трьох) робочих днів після проведення засідання 

комісії. Такі відомості подають до Секретаріату Асоціації, після чого Секретаріат передає 

їх Голові комісії. 

3 ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ 

 

3.1 Виборча комісія виконує покладені на неї Статутом Асоціації завдання в межах 

встановлених ним повноважень. 

3.2 Завданнями Виборчої комісії є: 

— організація проведення чергових (позачергових) виборів членів Правничої асамблеї 

від відділень та секцій та підведення їх підсумків; 

— організація проведення чергових (позачергових) виборів Правління та підведення їх 

підсумків; 

— організація проведення чергових (позачергових) виборів Президента та Віце-

президента Асоціації та підведення їх підсумків; 

— організація проведення чергових (позачергових) виборів членів Ревізійної комісії та 

підведення їх підсумків. 

3.3 Порядок проведення виборів членів Правничої Асамблеї від відділень, секцій 

встановлюється Статутом Асоціації та цим Положенням. 

3.4.  Порядок обрання членів Правничої Асамблеї від відділень та порядок обрання членів 

Правничої Асамблеї від секцій, а також організація проведення виборів Правління 

Асоціації, організації проведення виборів Президента та Віце-президента Асоціації, 
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членів Ревізійної комісії та підведення їх підсумків визначається Статутом Асоціації та 

цим Положенням.  

3.5. Документи, які супроводжують відповідні вибори, включаючи письмові згоди кандидатів 

щодо їх обрання на відповідні посади, передаються або надсилаються поштою 

безпосередньо до Секретаріату Асоціації, який в свою чергу забезпечує передання 

таких документів на розгляд Виборчій комісії Асоціації у найкоротший термін з часу їх 

надходження до Секретаріату. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1 Дане Положення вступає в дію з моменту затвердження його Правлінням Асоціації. 

4.2 Будь-які зміни, доповнення до цього Положення затверджуються Правлінням Асоціації 

за поданням Виборчої комісії. 

4.3 Про внесення змін, доповнень до цього Положення Голова комісії скликає особливе 

засідання комісії. До порядку денного такого засідання можуть бути внесені лише 

питання, що стосуються змін чи доповнень до даного Положення. 

4.4  Прийняття рішення на особливому засіданні комісії щодо внесення будь-яких змін чи 

доповнень до даного Положення можливо лише за умови, якщо за таке рішення 

проголосують не менше як 2/3 від загального складу членів Виборчої комісії. 


	ПОЛОЖЕННЯ

