
 

ВИБОРИ РЕКТОРА  

ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕСИТЕТ»  

 29 травня 2019 року  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

засідання дільничної виборчої комісії Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ 

з виборів ректора ДВНЗ «УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕСИТЕТ»  

м. Кам’янське 

 Дніпропетровська область  

 

м. Кам’янське                                      22 травня 2019 р. 
 

На засіданні дільничної виборчої комісії із проведення виборів ректора (далі – 

дільнична виборча комісія) присутні: 

Присутні: 
Голова дільничної виборчої комісії - Бажан Сергій Петрович 

Заступник голови дільничної виборчої комісії - Женілов Володимир Володимирович 

Секретар дільнчної виборчої комісії  - Багрій Ганна Вікторівна 

Присутні  члени комісії 4 особи:  

1. Крива Валентина Іванівна 

2. Лящевська Оксана Миколаївна 

3. Набока Дмитро Олегович 

4. Твердохліб Василь Олексійович 

  
Присутніми всього - 7 осіб, що складає 100 % від загального складу дільничної виборчої 
комісії. Засідання є правомочним. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про встановлення дати, місця і часу роботи виборчої дільниці відокремленого 

структурного підрозділу Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ під час виборів 

ректора ДВНЗ УДХТУ. 

2. Про затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів таємного 

голосування та інформування кандидатів на посаду ректора ДВНЗ УДХТУ. 

3. Про передачу списків виборців відокремленого структурного підрозділу 

Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ від Виборчої комісії університету  Дільничній 

виборчій комісії коледжу. 

4. Про прийняття скриньки для голосування від Організаційного комітету. 

5. Про підготовку приміщення виборчої дільниці для голосування. 



 

 

   

1. СЛУХАЛИ: Бажана С.П., голову дільничної виборчої комісії, про призначення дати, 

місця, часу проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». Вибори необхідно 

провести 29 травня 2019 року з 09.00 до 15.00 в танцювальній залі Індустріального 

коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (каб. 102). Інформацію про дату, місце, час 

проведення виборів ректора розмістити в приміщенні Індустріального коледжу 

Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (https://udhtu.edu.ua/), а також у вигляді оголошеня 

на сайті Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет», що представлені у 

наступному вигляді: 

 
ШАНОВНІ ВИБОРЦІ! 

 

29 травня 2019 року відбудуться  

ВИБОРИ РЕКТОРА 
Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

Вибори проводяться шляхом таємного голосування з 9
00

 год. до 15
00

 год. 

на виборчій дільниці за адресою:  

вул. Медична, 10, м. Кам’янське, 
танцювальна зала Індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» (каб. 102) 

 

Для голосування при собі обов’язково мати документ, який посвідчує особу (паспорт громадянина 

України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; 

посвідчення водія; посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне 

проживання; посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення біженця; студентський квиток; 

залікова книжка студента; посвідчення учасника бойових дій; посвідчення інваліда війни; посвідчення 

учасника війни). 

Зі списками виборців, передвиборчими програмами кандидатів на посаду ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» та з інформацією щодо 

організації виборів можна ознайомитись на сайті Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» в рубриці «Вибори ректора». 

(https://udhtu.edu.ua/vybory-rektora-2019) 

 

Організаційний комітет 

Виборча комісія 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Провести вибори ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 29 травня 2019 року з 09.00 

https://udhtu.edu.ua/
https://udhtu.edu.ua/vybory-rektora-2019


 

до 15.00 в танцювальній залі Індустріального коледжу Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» (каб. 102) 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

 

"За" – 7 (сім); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ: Женілова В.В., заступника голови дільничної виборчої комісії, про 

необхідність затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів таємного 

голосування. Він зазначив, що виготовлення бюлетенів повинно відбуватись не пізніше 

ніж за 12 та не раніше ніж за 20 годин до початку проведення виборів. Зазначив про 

можливість виготовлення бюлетенів в каб.. 233 (кабінет директора коледжу), де наявні 

усі необхідні технічні засоби, а також про необхідність інформування кандидатів на 

посаду ректора та всіх зареєстрованих у встановленому порядку спостерігачів про дату, 

час і місце виготовлення бюлетенів. 

 Зазначив, що бюлетені повинні бути виготовлені у кількості, що відповідає 

кількості виборців, які мають право брати участь у голосуванні, у відповідності до 

списку, переданого Організаційним комітетом, а саме в складі 88 осіб. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" – 7 (сім); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Розпочати виготовлення виборчих бюлетенів 28.05.2019 о 14.00 у 

каб. 233 у кількості 88 штук. Повідомити кандидатів на посаду ректора та спостерігачів 

про дату, час і місце виготовлення бюлетенів. Провести засідання дільничної виборчої 

комісії після завершення виготовлення бюлетенів. 

 
3. СЛУХАЛИ: Бажана С.П., голову дільничної виборчої комісії, про отримання 

списків осіб (реєстраційні листи) відокремленого структурного підрозділу 
Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ, які мають право брати участь у виборах 
ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 
хіміко-технологічний університет», членом дільничної виборчої комісії Лящевською О. 
М. (Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ, м. Кам’янське). Список містить 88 осіб. 

   УХВАЛИЛИ: Засвідчити факт передачі списків осіб (реєстраційні листи) 

відокремленого структурного підрозділу Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ, які 

мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет», та які були передані 

членові дільничної виборчої комісії Лящевській О. М., про що був складений 



 

відповідний Акт. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 
 
"За" - 7 (сім); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  

 
 4. СЛУХАЛИ: Бажана С.П., голову виборчої комісії, про отримання скриньки № 3 
для голосування дільничній виборчій комісії відокремленого структурного підрозділу. 
Скринька передана пуста, прозора, не опломбована, без пошкоджень. 

 ВИСТУПИЛИ: член Дільничної виборчої комісії Лящевська О. М.. яка отримала 

та доставила скриньку для голосування за номером 3, запропонувала дільничній комісії 

задіяти отриману скриньку у виборчому процесі. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

 

"За" - 7 (сім); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

    

   УХВАЛИЛИ: Прийняти скриньку № 3 для проведення голосування дільничній 

виборчій комісії відокремленого структурного підрозділу згідно складеного 

відповідного акту прийому-передачі. 
 

 5. СЛУХАЛИ: Бажана С.П., голову дільничної виборчої комісії, про підготовку 

приміщення дільничної виборчої дільниці для голосування. Він зазначив, що 

приміщення для голосування підготовлене до дня проведення виборів та відповідає 

встановленим вимогам, зазначеним у Методичних рекомендаціях щодо особливостей 

виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затвердженим 

Постановою КМУ від 5 грудня 2013 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту»». У приміщенні виборчої дільниці знаходяться 5 

кабінок для голосування, в кожній з них створені необхідні умови, є кулькова ручка. У 

приміщенні знаходяться ще неопломбована та пронумерована пуста прозора скринька 

№ 3 для голосування. На виборчій дільниці також розміщені столи для членів виборчої 

комісії, які будуть проводити видачу бюлетенів для голосування. На столах розміщені 

таблички з покажчиками номерів голосуючих для спрощення процедури реєстрації 

виборців при видачі бюлетенів. Також наявні столи для голови, заступника голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії з відповідними покажчиками. Для забезпечення 

та підготовки необхідних документів під час виборів буде задіяний каб. 233 (кабінет 

директора коледжу), в якому розміщена необхідна оргтехніка. Встановлена та працює 



 

камера відеоспостереження, що фіксуватиме процес голосування і підрахунку голосів на 

виборчій дільниці, не порушуючи таємності голосування. Бажан С.П., запропонував 

членам виборчої комісії констатувати готовність приміщення виборчої дільниці до 

проведення голосування та погодити рішення про це. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 7 (сім); 
"Проти" - немає; 
"Утрималися" - немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: Констатувати готовність виборчої дільниці, що знаходиться в каб № 102 

за адресою: м. Кам’янське, вул. Медична, 10,  до проведення голосування та прийняття її 

у представленому вигляді.   
 
 
 
 

Голова  дільничної  виборчої комісії                                               С.П. Бажан  
 
Секретар дільничної виборчої комісії     Г.В. Багрій 

 
    
 
 

 

 

 


