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засідання Виборчої комісії із проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від “21” лютого 2018 р.

Присутні: Олійник Наталія Петрівна - завідувач кафедри української

літератури; Ковальчук Микола Савелійович - завідувач кафедри української

мови; Бурмага Володимир Петрович - завідувач кафедри східноєвропейської

історії; Парфінович Наталія Вікторівна - завідувач кафедри математичного

аналізу і теорії функцій; Турчин Валерій Миколайович - завідувач кафедри

статистики й теорії ймовірностей; Осетрова Оксана Олександрівна -

завідувач кафедри соціальної роботи; Саричев Володимир Іванович -

завідувач кафедри фізичного виховання і спорту; Аршава Ірина Федорівна -

завідувач кафедри загальної психології та патопсихології; Турчина

Валентина Андріївна - завідувач кафедри обчислювальної математики та

математичної кібернетики; Бутиріна Марія Валеріївна - завідувач кафедри

масової та міжнародної комунікації; Давидов Сергій Олександрович

-завідувач кафедри проектування і конструкцій; Січевий Олексій

Володимирович -завідувач кафедри безпеки життєдіяльності; Вишнікін

Андрій Борисович - завідувач кафедри аналітичної хімії; Алєксєєнко Ігор

Григорович - завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського

права; Ушакова Галина Олександрівна- завідувач кафедри біофізики та

біохімії; Яковенко Олександр Григорович- професор кафедри економічної

кібернетики; Ходанен Тетяна Володимирівна- доцент кафедри теоретичної та

комп'ютерної механіки; Черніков Сергій Іванович - директор

Машинобудівного коледжу; Верба Ольга Віталіївна - завідувач навчальним

відділом; Маякова Алла Іванівна - начальник загального відділу; Кравченко

Артем Юрійович- студент гр.ІІ-14-2; Герасименко Іван Костянтинович -

студент гр. ЮП-14-1; Омельяненко Іван Юрійович - студент гр. ЮП-15-1;

Щербань Владислав Юрійович - студент гр. ЕМ-14-1.

Відсутні: Кривошеїн Віталій Володимирович - завідувач кафедри соціології;

Коваленко Олександр Володимирович - завідувач кафедри радіоелектроніки.

На засіданні присутні 92;3 % складу Виборчої комісії; затвердженої

наказом «Про організацію та проведення виборів ректора університету»

М 313 від 24.11.2017 р. Засідання Виборчої комісії є правомочним.



Порядок денний:

]. Про затвердження розподілу функціональних обов,язків членів роботи

Виборчої комісії з виборів ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара.

Доповідач: Олійник Н.П., голова Виборчої комісії

Слухали: голову Виборчої комісії Олійник Н.П., яка повідомила; що з

переліком функціональних обов,язків члени Виборчої комісії ознайомлені.

Відбулося корегування; уточнення шодо обов,язків членів Виборчої комісії

під час виборів ректора Університету.

 

 

 

 

 

 

  

Ухвалили: затвердити розподіл функціональних обов,язків членів

Виборчої комісії з виборів ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара таким чином:

Функції членів Виборчої комісії Відповідальні Термін

особи виконання

Оприлюднити через інформаційні Бурмага В.П. Не пізніше

ресурси Університету інформацію про 20.02.2018р.

дату, час і місце проведення виборів

Отримати від Організаційного комітету Бурмага В.П. Не пізніше

списки осіб; які мають право брати 20.02.2018 р.

участь у виборах

Сформувати списки виборців для Бурмага В.П. Не пізніше

проведення голосування Ковальчук М.С. 20.02.2018р

Забезпечити підготовку примішення Бурмага В.П. Лютий 2018р.

для проведення голосування (спільно з Саричев В.І.

Організаційним комітетом з Кривошеїн В.В.

проведення виборів ректора

Університету). Див. п.3.2.4. Положення

про Виборчу комісію

Здійснення координацій дій з Січевий О.В. Лютий 2018 р.

підготовки та проведення виборів на

виборчій дільниці Жовтоводського

промислового коледжу з виборів

ректора Університету

Виготовити бюлетені для голосування; Ходанен Т.В. Не раніше ніж

посвідчити підписом голови та Маякова А.І. за 20 і не    



3 
секретаря; скріпити печаткою

Університету

Верба О.В. пізніше за 12

год початку

виборів 
Оформити протокол Виборчої комісії

про виготовлення бюлетенів

Маякова А.І. 27.02.2018 р.

 

Провести підготовче засідання

Виборчої комісії; під час якого:

Олійник Н.П. 28.02.2018 р.

за 45 хв. до

початку

голосування 
' Оглянути збереженість стрічки;

якою опечатано сейф

Члени Виборчої

комісії

 

' Надати виборчі скриньки для огляду

членам Виборчої комісії; присутнім

кандидатам на посаду ректора

Університету

Олійник Н.П.

 

' Опломбувати та опечатати печаткою

скриньки; встановити на відведених

для них місцях

Давидов С.О.

 

' Відкрити сейф із бюлетенями і на

підставі витягу із протоколу

Виборчої комісії про виготовлення

бюлетенів оголосити їхню кількість

Олійник Н.П.

 

' Зафіксувати кількість бюлетенів у

протоколі засідання комісії та в

протоколі Виборчої комісії про

результати голосування

Маякова А.І.

 

' Передати необхідну кількість

бюлетенів для голосування членам

Виборчої комісії; які будуть

видавати бюлетені

Олійник Н.П.

  ' Засвідчити отримання бюлетенів;

проставивши підпис у відомості;

забезпечити їх збереження і

дотримання порядку їх видачі

виборцям  Члени Виборчої

комісії; які

видаватимуть

бюлетені:

Осетрова О.О.

Аршава І.Ф.    



 

Турчина В.А.

Ушакова Г.О.

 

 

Яковенко О.Г.

Черніков С.І.

Парфінович Н.В.

Бутиріна М.В.

' Передати членам Виборчої комісії, Олійник Н.П.

які працюють зі списком, аркуші

списку виборців

' Забезпечити збереження списку Члени Виборчої

виборців і дотримання порядку його комісії, які працюють

використання зі списком:

Турчин В.М.

Кривошеїн В.В.

Ходанен Т.В.

Верба О.В.

Герасименко І.К.

Омельяненко І.Ю.

Щербань В.Ю.

Кравченко А.Ю.
 

Спостерігати за тим, щоб бюлетень для

голосування заповнювався особою, яка

бере участь у голосуванні, особисто в

кабіні для таємного голосування

Саричев В.І.

Давидов С.О.

Ковальчук М.С.

Вишнікін А.Б.

 

Чергувати біля вхідних дверей,

забезпечуючи порядок у приміщенні

для голосування

Січевий О.В.

Алексєєнко І.Г.

 

Чергувати в залі для голосування,

спостерігаючи за порядком

Коваленко О.В.

 

Закрити приміщення для голосування Олійник Н.П.

 

  Підрахувати кількість невикористаних Алексєєнко І.Г. Перед

бюлетенів для голосування та погасити початком

їх шляхом відрізання правого нижнього підрахування

кута голосів

Внести інформацію про кількість Маякова А.І.

невикористаних бюлетенів до

протоколу результатів голосування     



 

Перевірити цілісність печаток,

почергово відкрити скриньки для

голосування та викласти їх вміст на

стіл

Давидов С.О.

 

Підрахувати загальну кількість виданих

для голосування бюлетенів та кількість

бюлетенів, виявлених у скриньках для

голосування

Верба О.В.

 

Розкласти бюлетені для голосування на

місця, позначені окремими табличками

з прізвищами та ініціалами кандидатів,

а також з написом «Недійсні»

Ходанен Т.В.

 

Вголос підрахувати кількість

бюлетенів, поданих за кожного з

кандидатів, а також кількість недійсних

бюлетенів

Ковальчук М.С.

 

Перевірити, чи дорівнює кількість осіб,

які взяли участь у голосуванні,

кількості бюлетенів, поданих за

кожного кандидата, а також кількості

бюлетенів, визнаних недійсними

Коваленко О.В.

Січевий О.В.

 

Оголосити результати підрахунку

голосів

Олійник Н.П.

 

Включити результати підрахунку до

протоколу про результати голосування

Маякова А.І.

 

Скласти протокол про результати

голосування у двох оригінальних

примірниках

Маякова А.І.

Бурмага В.П.

 

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

Бутиріна М.В. Протягом 24

годин після

складання

протоколу

  Передати документацію, пов,язану з

проведенням виборів, до

Організаційного комітету з проведення

виборів ректора Університету  Бурмага В.П.

Маякова А.І.   
Голосували: "за" , "проти" - , "утрималися "-
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Голова Виборчої коМ1с1ї ”””/д “ Н.П. Олпиник
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Секретар ' А.І. Маякова


