
ПРОТОКОЛ №8 

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

м. Дніпро          5 червня 2019 р. 

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

Представники організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», представник 

засновника або уповноваженого ним органу, кандидати на посаду ректора та інші особи, які були 

акредитовані організаційним комітетом: 

Присутні __18__ осіб: 

   

1. СОРОЧКІНА К.О. – спостерігач кандидата на посаду ректора Півоварова О.А. 

2. СІГУНОВ О.О. – голова організаційного комітету; 

3. МАКАРЧЕНКО Н.П. – секретар організаційного комітету. 

 

 
Члени Виборчої комісії: 
1. ВЛАСЕНКО Катерина Миколаївна, аспірант кафедри біотехнології; 

2. ЗАЙЧУК Олександр Вікторович, декан факультету ОТС; 

3. КАРАСИК Олена Віталіївна, завідувач відділом аспірантури і докторантури; 

4. КИСЕЛЬОВ Вадим Віталійович, доцент кафедри ТОРФП; 

5. КОТЛОВЕЦЬ Іван Сергійович, заступник голови профкому по роботі зі студентами; 

6. КУЛІКОВА Тетяна Іванівна, інженер кафедри вищої математики; 

7. ЛЕВЧУК Ігор Леонідович, декан факультету КН та І; 

8. МУРАШЕВИЧ Богдан Валерійович, доцент кафедри фізичної хімії за сумісництвом, докторант; 

9. НАЧОВНИЙ Ілля Іванович, декан механічного факультету; 

10. ПРУДНІКОВ Володимир Федорович, доцент кафедри ЕП та ОВ; 

11. РЕШЕТНЯК Ірина Леонідівна, доцент кафедри енергетики; 

12. ФЕДОРОВА Наталія Євгенівна, викладач кафедри ТПЕ; 

13. СУХОМЛИН Дмитро Андрійович, декан факультету ТНР; 

14. ТЕРТИШНА Олена Вікторівна, доцент кафедри ХТП; 

15. ФІЛІНСЬКА Антоніна Олександрівна, старший викладач кафедри ТПЖ та ХП. 

Присутніми з 15 членів Виборчої комісії є 15, що складає 100% від загального складу 

виборчої комісії. 

Засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Про виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування для виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет», які відбудуться 6 червня 2019 року. 

 2. Про забезпечення зберігання списку виборців, а також виготовлених виборчих бюлетенів 

таємного голосування для виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 року. 

 3. Про режим роботи Виборчої комісії в день виборів ректора Державного вищого 



навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 

червня 2019 року. 

 4. Про завершення робіт з підготовки приміщення виборчої дільниці для голосування у день 

проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». 

 1. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії про виготовлення виборчих бюлетенів 

таємного голосування для виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український 

державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 року. 

Зайчук О.В. зазначив, що згідно п. 4.2.4 положення про Виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет» 5 червня 2019 року з 13.00 до 21.00 год. повинні бути виготовлені 

виборчі бюлетені у кількості 541 шт., що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 року та включені до відповідного списку. 

Виборчі бюлетені будуть виготовлені в ауд. 221 (кімната засідань Виборчої комісії). 

З метою запобіганню правопорушень під час виготовлення виборчих бюлетенів на засідання 

Виборчої комісії були запрошені всі кандидати на посаду ректора та їх спостерігачі. 

Зайчук О.В. оголосив про початок виготовлення виборчих бюлетенів.  

У момент другу о 14 год. 14 хв. було виявлено технічну помилку: на другому бюлетені не 

закінчено фразу з інформацією щодо посади кандидата Сухого К.М. Запропоновано друковані з 

однієї сторони 270 шт. бюлетенів знищити та розпочати друк після виправлення помилки. Знищення 

відбулось розрізанням аркушу. Вдруге друк почався о 14 год. 30 хв.  

Зайчук О.В., зазначив, що виготовлення виборчих бюлетенів для голосування відбулось з 

__14__ год. _30____ хв. до __15___ год ___51___ хв. Бюлетені перераховані заступником голови 

Виборчої комісії Левчуком І.Л. Їх кількість становить 541 шт., що відповідає кількості осіб, які 

мають право брати участь у голосуванні на виборчій дільниці за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, 

зала засідань Вченої ради Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет», та включені до відповідного списку, переданого Організаційним 

комітетом. На звороті бюлетеня для голосування проставлені підписи голови та секретаря Виборчої 

комісії, які засвідчені печаткою Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет». Він запропонував засвідчити факт виготовлення виборчих 

бюлетенів таємного голосування для виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 року, 

шляхом формуванням відповідного Акту від 5 червня 2019 року. 

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять): 

"Проти” - немає; 
"Утрималися" - немає 
УХВАЛИЛИ: 
Засвідчити факт виготовлення виборчих бюлетенів для голосування на виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 5 червня 2019 року в кількості 541 шт. шляхом складання Акту про виготовлення 

бюлетенів таємного голосування для виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». 

  

 2. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії про необхідність забезпечення 

зберігання в сейфі списку виборців, а також виготовлених виборчих бюлетенів таємного 

голосування у кількості 541 шт. для проведення виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 

року у порядку, передбаченому законодавством та положенням про Виборчу комісію з проведення 



виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет». 

 Зайчук О.В. зазначив, що металевий сейф знаходиться в приміщенні Виборчої комісії (ауд. 

221), в ньому відсутні будь-які сторонні предмети. Далі він зазначив про можливість розміщення 

списку виборців для голосування та виборчих бюлетенів в металевому сейфі з подальшим їх 

опечатуванням. Запропонував оглянути сейф присутнім членам Виборчої комісії, кандидатам у 

ректори та спостерігачам. 

 Голова Виборчої комісії помістив заклеєний паперовий конверт з списками виборців, а також 

опечатану закриту картонну коробку з виборчими бюлетенями, на яких поставлені підписи голови, 

заступника голови та секретаря Виборчої комісії, засвідчені печаткою Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» у оглянутий сейф, 

замкнув та опечатав стрічкою з проставленими на ній підписами голови, секретаря та заступника 

голови виборчої комісії, засвідчені печаткою Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет». Запропонував присутнім кандидатам 

на посаду ректора та спостерігачам проставити свій підпис на стрічці для опечатування картонної 

коробки для зберігання виборчих бюлетенів, а також на стрічці для опечатування металевого сейфу. 

Вказав на необхідність засвідчення факту опечатування сейфу де зберігаються виборчі бюлетені для 

голосування та списки виборців Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет» шляхом складання відповідного Акту.  

За це рішення проголосували (голосування відкрите): 

"За" - 15 (п'ятнадцять): 

"Проти" - немає: 

"Утрималися" - немає 

УХВАЛИЛИ: 
Засвідчити факт опечатування металевого сейфа для зберігання виборчих бюлетенів для 

таємного голосування у кількості 541 шт. та списку осіб, які мають право брати участь у виборах 
ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 
університет» шляхом складання Акту про опечатування сейфа для зберігання виборчих бюлетенів 
та списку виборців для голосування на виборах ректора Державного вищого навчального закладу 
«Український державний хіміко-технологічний університет».  

Забезпечити зберігання в металевому сейфі списків виборців, а також виготовлених виборчих 

бюлетенів таємного голосування для виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет», які відбудуться 6 червня 2019 року, у 

порядку, передбаченому законодавством та положенням про виборчу комісію з проведення виборів 

ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет». 

 3. СЛУХАЛИ: Зайчука О.В., голову виборчої комісії про режим роботи виборчої комісії в 

день виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-

технологічний університет», які відбудуться: 

 

6 червня 2019 року з 9.00 год. до 15.00 год. 

за адресою: пр. Гагаріна 8, м. Дніпро, зала засідань Вченої ради 

Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний 

університет» (ауд. 220) 

Початок роботи виборчої комісії - о 8.00 год., без перерви. 

Закриття приміщення для голосування - о 15.00 год. 

 

Згідно положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», особи, які  



 


