
 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

засідання виборчої комісії із проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

м. Дніпро 21 травня 2019 р. 

 

На засіданні виборчої комісії із проведення виборів ректора (далі - виборча комісія) присутні: 

Присутні – 13 осіб: 
Члени виборчої комісії: 

1. Зайчук Олександр Вікторович, декан факультету ОТС; 

2. Кисельов Вадим Віталійович, доцент кафедри ТОРФП; 

3. Котловець Іван Сергійович, заступник голови профкому по роботі зі студентами; 

4. Кулікова Тетяна Іванівна, інженер кафедри вищої математики; 

5. Левчук Ігор Леонідович, декан факультету КН та І; 

6. Мурашевич Богдан Валерійович, доцент кафедри фізичної хімії за сумісництвом, докторант; 

7. Начовний Ілля Іванович, декан механічного факультету; 

8. Прудніков Володимир Федорович, доцент кафедри ЕП та ОВ; 

9. Решетняк Ірина Леонідівна, доцент кафедри енергетики; 

10. Федорова Наталя Євгенівна, викладач кафедри ТПЕ; 

11. Сухомлин Дмитро Андрійович, декан факультету ТНР; 

12. Тертишна Олена Вікторівна, доцент кафедри ХТП; 

13. Філінська Антоніна Олександрівна, старший викладач кафедри ТПЖ та ХП. 

Присутніми з 13 чоловік є 15, що складає 86,7 % від загального складу виборчої комісії. Засідання є 

правомочним. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про призначення дати, місця, часу проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет». 

2. Про передачу списків виборців від Організаційного комітету Виборчій комісії. 

3. Про передачу списків виборців відокремленого структурного підрозділу Індустріального 

коледжу ДВНЗ УДХТУ від Виборчої комісії Дільничній виборчій комісії. 

4. Про прийняття скриньок для голосування від Організаційного комітету. 

5. Про необхідність нумерації та передачу скриньок для голосування Дільничній виборчій 

комісії. 

6. Про затвердження змісту виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора 

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

7. Про затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів таємного голосування та 

інформування кандидатів на посаду ректора, їх представників та спостерігачів про це. 

8. Про затвердження розподілу функціональних обов’язків членів виборчої комісії з виборів 

ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет». 

9. Про підготовку приміщення Виборчої дільниці для голосування. 

10. Різне 

 

1 СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів 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 



 

залі засідань Вченої ради університету (пр. Гагаріна, 8, ауд. 220). Інформацію про дату, місце, час 

проведення виборів ректора розмістити на сайті Державного вищого навчального закладу 

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

оголошень у приміщеннях 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 900 год. до 1500 год. 

на виборчій дільниці за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, 

зала засідань Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет» (ауд. 220) 

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 до 15.00 в залі засідань 
Вченої ради університету (пр. Гагаріна, 8, ауд. 220). 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" – 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

 

 2. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів, що головою 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» Сігуновим О.О. до Виборчої комісії 

21.05.2019 року передано списки осіб (реєстраційні листи), які мають право брати участь у виборах 

ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет».  Загальна кількість осіб, які мають право брати участь у виборах ректора, становить 629 

осіб. Списки сформовані з представників штатних працівників, які є науковими, науково-

педагогічними працівниками, з представників штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними працівниками та представників з числа студентів ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Зазначив, що списки сформовані в алфавітному порядку, а також 

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


 

вказав на необхідність забезпечення їх збереження і дотримання порядку використання. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

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

Загальна кількість осіб, які мають право брати участь у виборах ректора, становить 629 осіб. Списки 

сформовані з представників штатних працівників, які є науковими, науково-педагогічними 

працівниками, з представників штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

працівниками та представників з числа студентів ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний 

університет». Зберігати списки виборців в металевому сейфі, а також дотримуватись порядку їх 

використання.  

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

  3. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, про необхідність 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», членові Дільничної виборчої комісії 

Лящевській 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», членові Дільничної виборчої комісії Лящевській О. М., шляхом складання 

відповідного Акту. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

  

 4. СЛУХАЛИ: Запрошену на засідання Виборчої комісії члена Організаційного комітету Охтіну 

О.В., яка вказала, що від імені Організаційного комітету вона уповноважена на передачу скриньок для 

голосування у кількості 3 штуки. 

 ВИСТУПИЛИ: Секретар Виборчої комісії Тертишна О.В., яка констатувала, що передано 3 

скриньки для голосування. Скриньки пусті, прозорі, без пошкоджень, що відповідає встановленим 

вимогам Методичних рекомендацій 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»». 

 Голова Виборчої комісії Зайчук О.В. запропонував оглянути скриньки для голосування та 

погодити можливість їх прийняття від Організаційного комітету. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 



 

Рішення прийнято одностайно. 

 

   УХВАЛИЛИ: Прийняти від Організаційного комітету скриньки для голосування у кількості 3 

штуки. 

 

 5. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, про необхідність та передачу однієї 

скриньки для голосування Дільничній виборчій комісії відокремленого структурного підрозділу. 

Скриньки передаються пусті, прозорі, не опломбовані, без пошкоджень. 

 ВИСТУПИЛИ: Левчук І.Л., заступник голови Виборчої комісії, з пропозицією пронумерувати 

скриньки від 1 до 3 та зазначив, що на засіданні присутній член Дільничної виборчої комісії Лящевська 

О. М.. Запропонував передати вказаному представнику Дільничної виборчої комісії пронумеровану 

скриньку для голосування №3. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

    

   УХВАЛИЛИ: Пронумерувати скриньки для проведення голосування від 1 до 3. Передати одну 

скриньку для голосування дільничній виборчій комісії відокремленого структурного підрозділу під 

номером 3. Скласти відповідний акт прийому-передачі. 

  

 6. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії, який доповів про те, що надійшов лист з 

Міністерства освіти і науки України №1/11-4640 від 17.05.2019 р. «Про проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет»». Цим листом МОН України, згідно із абзацом другим частини третьої статті 42 Закону 

України «Про вищу освіту», вносить до закладу вищої освіти для голосування кандидатури 

претендентів на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет»: 

 Бурмістра Михайла Васильовича  – доктора хімічних наук, професора; 

 Голеуса Віктора Івановича – доктора технічних наук, професора; 

 Овчарова Валерія Івановича  – доктора технічних наук, професора; 

 Півоварова Олександра Андрійовича – доктора технічних наук, професора; 

 Рижову Ольгу Петрівну – кандидата технічних наук, доцента; 

 Сухого Костянтина Михайловича – доктора технічних наук, професора; 

 Харченка Олександра Васильовича – доктора хімічних наук, професора. 

Зайчук О.В. запропонував затвердити зміст виборчого бюлетеня. В бюлетені зазначити сім 

кандидатур на посаду ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» - 

 Бурмістра Михайла Васильовича -доктора хімічних наук, професора; 

 Голеуса Віктора Івановича - доктора технічних наук, професора; 

 Овчарова Валерія Івановича - доктора технічних наук, професора; 

 Півоварова Олександра Андрійовича - доктора технічних наук, професора; 

 Рижову Ольгу Петрівну - кандидата технічних наук, доцента; 

 Сухого Костянтина Михайловича - доктора технічних наук, професора; 

 Харченка Олександра Васильовича - доктора хімічних наук, професора. 



 

Пропонується наступна форма виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 

Аверс: 

 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання ректора  

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» на виборах «29» травня 2019 року 
№ 

з/
п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

кандидата 

 

Рік народження, місце роботи та посада кандидата 

 

ЗА 

1 
БУРМІСТР  

Михайло 

Васильович 

1951, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», доктор 

хімічних наук, професор, завідувач кафедрою переробки 

пластмас та фото-, нано- і поліграфічних матеріалів  

 

2 ГОЛЕУС  

Віктор  

Іванович 

1950, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», доктор 

технічних наук, професор, перший проректор  

 

3 
ОВЧАРОВ 

Валерій 

Іванович 

1952, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», доктор 

технічних наук, професор, декан факультету технології 

високомолекулярних сполук 

 

4 ПІВОВАРОВ 

Олександр 

Андрійович 

1947, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», доктор 

технічних наук, професор, виконуючий обов’язки ректора 

 

5 
РИЖОВА 

Ольга  

Петрівна 

1959, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», кандидат 

технічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної 

роботи 

 

6 
СУХИЙ  

Костянтин 

Михайлович 

1976, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет», доктор 

технічних наук, професор, декан факультету технології 

органічних речовин та біотехнології  

 

7 ХАРЧЕНКО  

Олександр 

Васильович 

1951, Державний вищий навчальний заклад «Український 

державний хіміко-технологічний університет» доктор 

хімічних наук, професор, проректор з наукової роботи 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 
 

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, 

ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного 

кандидата або не підтримувати жодного. 

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, ставиться позначка «+» (плюс) 

або інша у відповідному рядку бюлетеня. 



 

Реверс: 

 

Виборчий бюлетень для таємного голосування на виборах ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 29 травня 

2019 року, забороняється знищувати, пошкоджувати або виносити виборчий бюлетень під час 

голосування з приміщення, де відбувається голосування. 

Цей виборчий бюлетень зберігається в Державному вищому навчальному закладі 

«Український державний хіміко-технологічний університет» протягом п'яти років. Бюлетень 

для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках: 

- якщо у бюлетені зроблено дві позначки; 

- якщо не зроблено жодної позначки; 

- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

Голова Виборчої комісії: О. В. Зайчук 

       М.П. 

Секретар Виборчої комісії: О.В. Тертишна 
 

 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

 

УХВАЛИЛИ: Представлений головою Виборчої комісії зміст виборчого бюлетеня таємного 

голосування для обрання ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» затвердити. 

  

 7. СЛУХАЛИ: Левчука І.Л., заступника голови 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 ауд. 221 (кімната засідань Виборчої 

комісії), 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 541 штуки. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 13 (тринадцять); 

"Проти" - немає; 

"Утрималися" - немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

 

УХВАЛИЛИ: Розпочати виготовлення виборчих бюлетенів 28.05.2019 о 14.00 у приміщенні 



 

аудиторії 221 у кількості 541 штуки. Повідомити кандидатів на посаду ректора та спостерігачів про 

дату, час і місце виготовлення бюлетенів. Провести засідання Виборчої комісії після завершення 

виготовлення бюлетенів. 

 

 8. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову Виборчої комісії, про розподіл обов’язків між членами 

Виборчої комісії у день голосування 29.05.2019 р., який визначив функціональні обов’язки кожного 

члена Виборчої комісії та повідомив їх про це. Відбулося корегування. Уточнення щодо обов'язків 

членів виборчої комісії під час проведення виборів. Запропонував затвердити зазначений розподіл. 

 

Функції членів виборчої комісії Відповідальна особа Термін виконання 

Оприлюднити через інформаційні ресурси 

Університету інформацію про дату, час і 

місце проведення виборів, а також час, 
дату і місце виготовлення бюлетенів 

Мурашевич Б. В. Не пізніше 22.05.2019 

Отримати від організаційного комітету 

списки осіб, які мають право брати участь 

у виборах 

Зайчук О. В. Не пізніше 21.05.2019 

Забезпечити підготовку приміщення для 

проведення голосування (спільно з 

організаційним комітетом з проведення 
виборів ректора Університету). 

Положення про виборчу комісію 

Левчук І. Л. 

Зайчук О. В. 
Тертишна О. В. 

 

Виготовити бюлетені для голосування, 
посвідчити підписом голови та секретаря, 

скріпити печаткою  Університету 

Зайчук О. В 
Левчук І. Л. 

Тертишна О. В. 

Не раніше, ніж за 20 і не 
пізніше як за 12 год. до 

початку виборів 
Оформити протокол виборчої комісії про 

виготовлення бюлетенів 

Тертишна О. В. 
 

Провести підготовче засідання, під час 

якого: 

Зайчук О. В За 60 хв. до початку 

голосування 29.05.2019 

• оглянути збереженість стрічки, якою 

опечатано сейф 
Члени виборчої комісії 

 

• надати виборчі скриньки для огляду 

членам виборчої комісії, присутнім 
кандидатам на посаду ректора академії, 

спостерігачам 

Зайчук О.В  

• опломбувати та опечатати печаткою 
скриньки, встановити на наведених для 

них місцях 

Зайчук О.В. 
Тертишна О.В. 

 

• відкрити сейф із бюлетенями і на 

підставі витягу із протоколу виборчої 
комісії про виготовлення бюлетенів, 

оголосити їхню кількість 

Зайчук О.В.  

• зафіксувати кількість бюлетенів у 

протоколі засідання комісії та в протоколі 
виборчої комісії про результат 

голосування 

Тертишна О.В.  

• передати необхідну кількість 
бюлетенів для голосування членами 

виборчої комісії, які будуть видавати 

бюлетені та відомість 

 

Зайчук О.В.  



 

Функції членів виборчої комісії Відповідальна особа Термін виконання 

• засвідчити отримання бюлетенів, 
проставивши підпис у відомості, 

забезпечити їх збереження і дотримання 

порядку їх видачі виборцям 

Члени виборчої комісії, які 

видають бюлетені: 

Карасик О. В. 

Кулікова Т. І. 
Федорова Н. Є. 

Філінська А. О. 

Решетняк І. Л. 
Власенко К. М. 

Котловець І. С. 

 

• передати членам виборчої комісії, які 

працюють зі списком, аркуші списку 

виборців 

Зайчук О.В 
 

• забезпечити збереження списку 

виборців і дотримання порядку його 

використання 

Члени виборчої комісії, які 
працюють зі списком: 

Карасик О. В. 

Кулікова Т. І. 
Федорова Н. Є. 

Філінська А. О. 

Решетняк І. Л.,  
Котловець І. С. 

 

Спостерігати за тим, щоб бюлетень для 

голосування заповнювався особою, яка 

бере участь у голосуванні, особисто в 

кабіні для таємного голосування. 

Сухомлин Д. А. 
Начовний І. І. 

 

Закрити приміщення для голосування Зайчук О.В о 15:00 29.05.2019 р. 

Підрахувати кількість невикористаних 

бюлетенів для голосування та погасити їх 

шляхом відрізання правого нижнього кута 

Кисельов В. В. 
Прудніков В. Ф. 

Перед початком підрахунку 

голосів 

Внести інформацію про кількість 

невикористаних бюлетенів до протоколу 

результатів голосування 
Тертишна О.В. 

 

Перевірити цілісність печаток, почергово 

відкрити скриньки для голосування та 

викласти їх вміст на стіл 

Сухомлин Д. А. 

 

Підрахувати загальну кількість виданих 

для голосування бюлетенів 
Карасик О. В. 

Філінська А. О. 

 

Підрахувати загальну кількість бюлетенів, 

виявлених у скриньках для голосування 
Сухомлин Д. А. 

Начовний І. І. 

 

Виготовлення табличок з прізвищами  та 

ініціалами кандидатів, «НЕДІЙСНІ», 

«ПРОТИ ВСІХ», «СПОСТЕРІГАЧІ», 

«ПРЕСА», «ВХІД», «ВИХІД», «ВИБОРЧА 

КОМІСІЯ», «ОРГКОМІТЕТ», літери 

Власенко К. М. 

 



 

Розподіл роботи зі списком осіб, які мають право брати участь у виборах, та кількості виборчих 

бюлетенів для видачі під час голосування за членами виборчої комісії з проведення виборів ректора 

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

Літера 
Загальна кількість 

виборчих бюлетенів 

за списком літери 

Номер за списком 

виборців 
ПІП члена виборчої 

комісії 

А-Дег 108 1-108 Карасик А. В. 
Дем-Кор 113 109-221 Кулікова Т. І. 
Кос-Олі 115 222-336 Федорова Н. Є.. 

Оле-Смо 95 337-431 Філінська А. О. 
Сні-Я 110 432-541 Решетняк І. Л. 

Функції членів виборчої комісії Відповідальна особа Термін виконання 

Вголос підрахувати кількість бюлетенів, 

поданих за кожного кандидата, а також 

кількості бюлетенів, визнаних недійсними 

Левчук І. Л. 

 

Розкласти бюлетені для голосування на 

місця, позначені окремими табличками з 

прізвищами та ініціалами кандидатів, а 

також з написом «НЕДІЙСНІ», «ПРОТИ 

ВСІХ» 

Власенко К. М.,  
Котловець І. С. 

 

Перевірити, чи дорівнює кількість осіб, 

які взяли участь у голосуванні, кількості 

бюлетенів, поданих за кожного кандидата, 

а також кількості бюлетенів визнаних 

недійсними 

Карасик О. В. 

Філінська А. О. 

 

Прийняти електронну версію протоколу 

голосування  відокремленого 

структурного підрозділу та передати для 

загального підрахунку голосів 

відповідальним 

Мурашевич Б. В. 

 

Оголосити результат підрахунку голосів Зайчук О. В  

Включити результати підрахунку до 

протоколу про результати голосування 
Тертишна О. В. 

 

Скласти протокол про результати 

голосування у двох оригінальних 

примірниках 

Тертишна О. В. 

 

Оприлюднити результати виборів шляхом 

розміщення у друкованому вигляді 

відповідної інформації на інформаційних 

стендах у доступних для загального 

огляду місцях, розташованих у 

приміщеннях Університету, а також на 

офіційному веб-сайті Університету. 

Зайчук О. В.  

Мурашевич Б. В. 

Протягом 24 годин після 

складання протоколу 

Передати документацію, пов’язану з 

проведенням виборів, до організаційного 

комітету з проведення виборів ректора 
університету 

Зайчук О.В  

Тертишна О.В. 

 



 

 




