
Дніпровський національний університет

імені Олеся Гончара

ПРОТОКОЛ Леб

засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від 27 лютого 2018 р.

1- год 00 хв

м. Дніпро

Усього членів виборчої комісії: 26 осіб.

Присутні: Олійник Н.П., Ковальчук М.С., Бурмага В.П., Парфінович Н.В.,
Турчин В.М., Осетрова О.О., Саричев В.І., Аршава І.Ф., Турчина В.А.,
Бутиріна М.В., Кривошеїн В.В., Давидов С.О., Коваленко О.В., Січевий О.В.,
Вишнікін А.Б., Алєксєєнко І.Г., Ушакова Г.О., Яковенко О.Г., Ходанен Т.В.,

Черніков С.І., Верба О.В., Маякова А.І., Кравченко А.Ю., Герасименко І.К.,

Омельяненко І.Ю., Щербань В.Ю.
Відсутні:
 

Засідання Виборчої комісії є правомочним.

Порядок денний:

1. Про виготовлення виборчих бюлетенів для таємного голосування

на виборах ректора Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара , які відбудуться 28 лютого 2018 р.

2. Про готовність приміщення виборчої дільниці до виборів ректора

28 лютого 2018 р.

Доповідач: голова Виборчої комісії Н.П. Олійник.

Слухали:

1. Голову Виборчої комісії Н.П. Олійник, яка запропонувала

виготовити виборчі бюлетені для таємного голосування на виборах

ректора (згідно п. 5 «Положення про Виборчу комісію з проведення

виборів ректора Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара») 27.02.2018 р. з 13.00 до 21.00 год. у кількості 1925 шт. (одна

тисяча дев,ятсот двадцять п,ять шт.) - відповідно до кількості виборців у

списку, який надано Організаційним комітетом. Бюлетені посвідчуються



на зворотному боці підписами голови і секретаря Виборчої комісії та

скріплюються печаткою університету.

На підставі листа Міністерства освіти і науки України М 1/11-898

від 25.01.2018 р. «Про проведення виборів ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара» та рішення

Організаційного комітету (витяг з протоколу М 8 від 22 лютого 2018 р.)

Олійник Н.П. запропонувала включити до бюлетеня кандидатуру

Полякова Миколи Вікторовича.

Інформацію щодо дати народження, посади та місця роботи взяти з

поданих автобіографічних даних кандидатом на посаду ректора.

Н.П.Олійник звернулася до присутніх з пропозицією поставити запитання.

Запитань немає.

Слухали:

2. Заступника голови Виборчої комісії Бурмагу В.П., який доповів, що

приміщення (Гетьманська зала Палаца студентів) до проведення

голосування повністю підготовлене. Встановлено 6 кабін з настільними

лампами, є ручки для заповнення бюлетенів, прозора скринька (велика), 10

столів для роботи комісії. Виготовлені відповідні таблички з літерами.

Встановлена система відеоспостереження.

Голова Виборчої комісії Олійник Н.П. звернулась до членів

Виборчої комісії з пропозицією ставити запитання.

Запитань немає.

Ухвалили. 1. Прийняти до відома інформацію голови Виборчої комісії

Н.П. Олійник про виготовлення бюлетенів для проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 28 лютого

2018 р. в кількості 1925 шт. (одна тисяча дев,ятсот двадцять п,ять шт.).

2. Виготовити бюлетені для голосування в кількості Щшт. з 13.00

до 21.00 27 лютого 2018 р.

3.3атвердити нижчезазначений зміст бюлетеня таємного голосування

для обрання ректора Університету:

ВІ/ПЗОРЧІ/ІЙ БЮЛЕТЕІ-Пэ



таємного голосування для обрання ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара на виборах 28 лютого 2018 р.
 

 

 

М Прізвище, Рік народження, місце

з/п ім,я, по роботи та посада ЗА ПРОТИ
батькові кандидата

кандидата

1. Поляков 1946 р.н.

Микола Дніпровський

Вікторович національний університет

імені Олеся Гончара;

в.о. ректора     
Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ»

навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку

«+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може

зробити лише одну позначку.

4. Бюлетені для голосування помістити в закритий сейф, який

опечатати стрічкою з проставленням на ній підписів голови і секретаря

Виборчої комісії.

Голосували: "за" -ш-, "проти" - -;-, "утрималися "- - -

5. Прийняти до відома інформацію заступника голови Виборчої

комісії Бурмаги В.П. про готовність приміщення виборчої дільниці для

проведення ГОЛОСУВЗННЯ.

. Ї/ :? / си
Голова Виборчої ком1с11 “””/( (% Олпиник Н.П.

Секретар Виборчої комісії д !. Маякова А.І.

О Д год Щ хв. голова Виборчої комісії Н.П. Олійник засідання закрила.

 


