
ПРОТОКОЛ Ng 4
засiдання виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

25  сiчня 2019 року

Персональний склад    -13 членiв.
Присутнi на засiданнi  - 1 1 членiв.

м. ки`1`в

присутнi:
голова виборчо.і. комiсi.і.  - За.і.ка В.Ф.
заступник голови виборчо.і. комiсi.і. - Трембовецький М.П.
секретар виборчо.і. комiсi.і. - Полонська Н.Ю.

члени виборчо.і. комiсi.і.:  Бобровський О.К., заступник директора Навчально-
наукового   iнституту   заочного   та   дистанцiйного   навчання;   Гайд)р   Г.1.,
завiдувач   кафедри   iнформацiйно.і.   та   кiбернетично.і.   безпеки   Навчально-
наукового  iнституту  захисту  iнформацi.і.;  Савченко  В.А.,  завiдувач  кафедри
систем   iнформацiйного   та   кiбернетичного   захисту   Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;  Семенов Ю.М.,  завiдувач  кафедри  iноземних
мов Навчально-наукового iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн;
Оленсв   д.Г.,   завiдувач   кафедри   безпеки   житг€дiяльностi   та   фiзичного
виховання  Навчально-наукового  iнституту  гуманiтарни  та  природничих
дисциплiн;  Барабаш О.В.,  завiдувач  кафедри вищо.і. математики Навчально-
наукового  iнституту  гуманiтарних  та  природничих  дисциплiн;  Бондарчук
А.П.,   доцент   кафедри   iнженерi.і.   прокрамного   забезпечення   Навчально-
наукового   iнституту  телекомунiкацiй   та   iнформатизацi.і.;   Щербина  В.М.,
начальник  навчально-методичного  вiддiлу  освiтньо.і.  дiяльностi  Навчально-
наукового  iнституту менеджменту та пiдпри€мництва Навчально-наукового
центру; Полонська Н.Ю., начальник вiддiлу внутрiшнього контролю i аудиту;
Мовчан Л.К., провiдний iнженер експлуатацiйно-технiчного вiддiлу; Соснова
д.Н., студентка 3-го курсу факультету телекомунiкацiй Навчально-наукового
iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

ПОРЯдОК дЕННИй:
1.   Про розподiл функцiональних обов'язкiв мiж членами виборчо.і. комiсi.і.

на весь перiод голосування та пiдрахункiв голосiв.
2.   Про Iрафiк роботи виборчо.і. комiсi.і. у день проведення виборiв ректора.



1. слуЕши:
Голову виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора  За.і.ку В.Ф.,

який  запропонував  розподiлити  обов'язки  мiж  членами  виборчо.і.  комiсi.і.
наступним чином :

За.і.ка Вiктор Федорович
ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Вiдповiдас за органiзацiю роботи
виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв
ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй та координу€
свосчасне виконання членами
виборчо.і. комiсi.і. покладених на них
завдань. Як голова виборчо.і. комiсi.і.,
присутнiй при пiдписуваннi
бюлетенiв, опломбуваннi скриньок
для голосування, здiйсню€ iншi
функцi.і., визначенi Положенням про
виборчу комiсiю з проведення виборiв
ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй.
За 45 хв. до початку голосування
проводить пiдготовче засiдання
ВИбОРЧО.1.КОМiСi.1..
Оголошу€ результати пiдрахунку
голосiв.

Трембовецький Максим Петрович
заступник голови виборчо.і. комiсi.і.

Оформлюс акти, що стосуються
дiяльностi виборчо.і. комiсi.і..
Оприлюдшо€ через iнформацiйнi
ресурси Унiверситету iнформацiю про
дату, час i мiсце проведення виборiв.
Вiдповiда€ за отримання необхiдних
документiв вiд Органiзацiйного
комiтету.
Вирiщrс iншi питання за дорученням
ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..
1з секретарем виборчо.і. комiсi.і.
присутнiй при опломбуваннi i роз
пломбуваннi скриньок, опечатуваннi
та розпечатуваннi сейфу, знищеннi
невикористаних бюлетенiв тощо. За
необхiдностi та за дорученням голови

ганiзацiйного комiте викон



ОбОВ'ЯЗКИ ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

Полонська Наталiя Юрi.і.вна Вiдповiдас   за   дотриманням   норм
секретар виборчо.і. комiсi.і. виборчого   законодавства   в   вищих

навчальних закладах.
Веде  протоколи  засiдання  виборчо.і.
комi с i.і.,      о формлю€      акти ,      що
СТОСУЮТЬСЯ         дiЯЛЬНОСТi         ВИбОРЧО.1.
комiсi.l..
Як секретар виборчо.і. комiсi.і.,
присутня при пiдписаннi бюлетенiв,
опломбовуваннi скриньок для
голосування, здiйсню€ iншi функцi.і.,
визначенi Положенням про виборчу
комiсiю з проведення виборiв ректора
державного унiверситету

\,телекомунікаціи.
Включас результати пiдрахунку до       ,
протоколу про результати
голосуваны.
Вирiшу€ iншi питання за дорученням
ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.: Формують списки виборцiв для
!

проведення голосування.

!Fо:с:н€оFiаЛд:аРЁ{сО:Ё=арЁ:в==ОЛйович;
Забезпечують збереження списку
виборцiв i дотримуються порядку
його використання.
Оформлюють акти, що стосуються
дiЯЛЬНОСТi ВИбОРЧО.1. КОМiСi.l..
Присутнi при опломбовуваннi та
розпломбовуваннi скриньок для
голосування, опечатуваннi та
розпечатуваннi сейфу, знищеннi
невикористаних бюлетенiв, тощо.
Здiйснюють iншi функцi.і., визначенi
Положенням про виборчу комiсiю з
проведення виборiв ректора
державного унiверситету

.\,телекомунікаціи.
Вирiшують iншi питання за
дОРУЧеННЯМ ГОЛОВИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.l.: Забезпечують пiдготовку примiщення



Савченко Вiталiй Анатолiйович;
для проведення голосування (спiльно   I
з Органiзацiйним комiтетом) з

Семенов Юрiй Миколайович; проведення виборiв ректора
Унiверситету).
Вiдповiдають за технiчне
забезпечення роботи виборчо.і. комiсi.і..
Вирiшують iншi питання за
дорученням голови виборчо.і. комiсi.і.

члени виборчо.і. комiсi.і.: Виготовляють бюлетенi для
голосування, посвiдчують пiдписом

Бобровський Олександр голови та секретаря, скрiпляють
Казимирович; печаткою Унiверситету.
Гайдур Галина Iванiвна; Контролюють роботу по пiдрахунку
Бондарчук Андрiй Петрович голосiв i кiлькостi бюлетенiв пiд час

проведення голосування.
Вирiшують iншi питання за
дорученням голови виборчо.і. комiсi.і.

члени виборчо.і. комiсi.і.: Спостерiгають за тим , щоб бюлетенi
для голосування заповнювався

Барабаш Олег Володимирович особою, яка бере участь у
Олен€в дмитро Геннадiйович;I голосуваннi, особисто в кабiнi для

тасмного голосування.
Перед початком пiдрахункiв голосiв,
пiдраховують загалы1у кiлькiсть
виданих для голосування бюлетенiв такiлькiстьбюлетенiв,виявлениху

скриньках для голосування.
Розкладають бюлетенi для
голосування на мiсця, позначенi
окремими табличками з прiзвищами
та iнiцiалами кандидатiв, а також з

Б:::::Мп{::ре:]g:*'iькiлькiсть           1
бюлетенiв, поданих за кожного з
кандидатiв, а також кiлькiсть                  !
недiйсних бюлетенiв.
Вирiшують iншi питання за
дорученням голови Виборчо.і. комiсi.і..

ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.: Перевiряють, чи дорiвню€ кiлькiсть



Щербина  Володимир  Миколайович;
Савченко Вiталiй Анатолiйович ;
Семенов Ю iй Мколайовш

осiб, якi взяли участь у голосуваннi,
кiлькостi бюлетенiв, поданих за
кожного кандидата, а також кiлькостi
бюлетенiв, визнаних недiйсними.

ВИСТУ11ИЛИ:    голова   виборчо.і.   комiсi.і.   За.і.ка   В.Ф.,    запропонував
розподiлити функцiОнальнi обов'язки мiж членами виборчо.і. комiсi.і. наступним
чином.  Зразок розподiлу  функцiональних обов'язкiв  мiж членами  виборчо.і.
комiсi.і. на весь перiод голосування та пiдрахунку голосiв у формi таблицi.

УХВАЛИЛИ:   затвердити   розподiл   функцiональних   обов'язкiв   мiж
членами виборчо.і. комiсi.і. вiдповiдно до пропозицi.і. За.і.ки В.Ф.

Голосували: «за» - 11 ; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

2. сJгу2Lш:
Голову виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора  За.і.ку В.Ф. про

графiк   роботи   виборчо.і.   комiсi.і.   у   день   проведення   виборiв   ректора
Унiверситету.

ВИСТУПИЛИ: голова виборчо.і. комiсi.і. За.і.ка В.Ф., який оголосив Iрафiк
роботи  виборчо.і.  комiсi.і.  в  день  виборiв  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй, якi вiдбудуться :  06  березня 2019 року з 9.00 год. до 15.00
год., за адресою актовий зал, навчальний корпус (першIIй поверх) м. Ки.і.в,
вул. Солом'янська , 7.

Початок роботи виборчо.1. комiсi.і. -  8.15 год., без перерви.
Закриття примiщення  для голосування  -  о  15.00 год.

Закiнчення роботи виборчо.і. комiсi.]. - до моменту складання
та пiдписання протоколу про результати голосування.

За.і.ка В.Ф. також доповiв присутнiм, що згiдно п. 4.4.12. Положення про
виборчу  комiсiю  з  проведення  виборiв  ректора  Унiверситету,  особи,  якi
перебувають  у  примiщеннi  для  голосування,  але  ще  не  зробили  свого
волевивлення мають право завершити процедуру голосування. Пiсля чого цi
особи  залишають  примiщення  для   голосування  та  дiльниця   вважа€ться
закритою.

Пiдрахунок   голосiв   здiйснюватиметься   вiдразу,    без    перерви   пiсля
завершення  1юлосування  та  закритгя  дiльницi  у  тому  ж  примiщеннi,  де
вiдбувалося   голосування   i   закiнчусться   пiсля   складання   та   пiдписання
протоколу про результати голосування.



ухвАлили:
Iнформацiю Голови виборчо.і. комiсi.і. взяти до вiдома та до виконання.
Затвердити   Iрафiк   роботи   виборчо.і.   комiсi.і.   в   день   виборiв   ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй,  якi  вiдбудуться  о6  березы  2019
року,  з  8.15  години  до  моменту  складання  та  пiдписання  протоколу  про
результати голосування без перерви.

У день голосування об 8.15 год. Провести пiдготовче засiдання виборчо.і.
о,,,

КОМ1С11.

Голосували: «за» - 11 ; «кроти» -немас; «утримались» -немас.

ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.

{:}г - ) ,

_.i``т,:f-.--.,

В.Ф. За.і.ка

Н.Ю.Полонська


