ПРОТОКОЛ №3
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора
Української академії друкарства
м. Львів

22 листопада 2018 р.

На засіданні виборчої комісії (далі - Виборча комісія) з проведення
виборів ректора Української академії друкарства присутні:
1. Зачепа Андрій Михайлович – завідувач
кафедри суспільногуманітарних наук, професор, доктор філософських наук;
2. Калитка Мирон Іванович – старший
автоматизації та комп’ютерних технологій;

викладач

кафедри

3. Кукура Юрій Андрійович – доцент
кафедри поліграфічного
матеріалознавства і хімії, кандидат технічних наук;
4. Палига Євген Миколайович – завідувач кафедри підприємництва
та маркетингу, професор, доктор економічних наук;
5. Сельменська Зоряна Михайлівна – начальник науково-дослідної
частини, доцент, кандидат технічних наук;
6. Соколик Назарій Іванович – завідувач
лабораторії поліграфічних технологій;

навчально-виробничої

7. Солопчук Віталій Олексійович – студент групи ПМ-61, факультету
медіакомунікацій та підприємництва;
8. Стеців Леся Петрівна – декан факультету медіакомунікацій та
підприємництва, доцент, кандидат економічних наук;
9. Філіпчук Юрій Сергійович – завідувач
відділення, голова
профбюро Львівського поліграфічного коледжу Української академії
друкарства;
10. Хамула Орест Григорович – начальник
доцент, кандидат технічних наук;

навчальної частини,

11.Шустикевич Андрій Іванович – заступник декана факультету
комп’ютерної поліграфічної інженерії, доцент, кандидат технічних
наук.

Присутні 11 з 11 членів Виборчої комісії, або 100%. Засідання Виборчої
комісії є правомірним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Затвердження змісту виборчого бюлетеня для таємного голосування
на виборах ректора.
2.
Про розподіл функціональних обов’язків між членами виборчої
комісії на весь період голосування та підрахунку голосів.
3.
Про порядок видачі списків виборців та бюлетенів для голосування
членам виборчої комісії та забезпечення їх збереження і використання.
4.
Про графік роботи виборчої комісії у день проведення виборів
ректора.
1. СЛУХАЛИ: Про затвердження змісту виборчого бюлетеня для
таємного голосування на виборах ректора Української академії друкарства.
ВИСТУПИЛИ: Голова виборчої комісії Стеців Леся Петрівна доповіла
присутнім, що відповідно до п. 3.2.3 Положення про порядок проведення
виборів ректора Академії, на етапі підготовки до виборів ректора Української
академії друкарства виборча комісія виготовляє бюлетені для голосування.
Тому виборчій комісії необхідно затвердити зміст виборчого бюлетеня.
На підставі листа №1/11-12772 від 21.11.2018 року Міністерства освіти
і науки України «Про проведення виборів ректора Української академії
друкарства», МОН України згідно з абзацом другим частини третьої статті 42
Закону України «Про вищу освіту» вносить до закладу вищої освіти для
голосування кандидатури претендентів на посаду ректора Української академії
друкарства:
Дурняка Богдана Васильовича, доктора технічних наук, професора.
Керуючись наказом МОН України від 17.06.2016 № 688 «Про
затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з
виборів керівника вищого навчального закладу» пропоную затвердити зміст
виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора Української
академії друкарства.
УХВАЛИЛИ: Затвердити зміст виборчого бюлетеня таємного
голосування з обрання ректора Української академії друкарства. Зразок
виборчого бюлетеня додається (Додаток А).
Достовірність інформації, що представлена у виборчому бюлетені, щодо
року народження, місця роботи та посади кандидата, отримана безпосередньо
від кандидата на посаду ректора Дурняка Б.В. та підтверджується його заявою.
Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

2. СЛУХАЛИ: Про розподіл функціональних обов’язків між членами
виборчої комісії на весь період голосування та підрахунку голосів.
ВИСТУПИЛИ: Стеців Леся Петрівна, голова виборчої комісії,
запропонувала розподілити функціональні обов’язки між членами виборчої
комісії наступним чином. Зразок розподілу функціональних обов’язків між
членами виборчої комісії на весь період голосування та підрахунку голосів у
формі таблиці.
Стеців Леся Петрівна, також, доповіла присутнім про необхідність
забезпечення роботи членів виборчої комісії відповідним приладдям у день
проведення виборів.
УХВАЛИЛИ: Затвердити розподіл функціональних обов’язків між
членами Виборчої комісії відповідно до пропозицій Стеців Л.П.. Розподіл
функціональних обов’язків додається (Додаток Б).
Забезпечити роботу виборчої комісії в день проведення виборів
необхідною комп’ютерною технікою, канцелярським приладдям тощо
(відповідальний – Шустикевич А.І.)
Для оптимізації роботи під час проведення виборів ректора Академії
запропоновано для громадських спостерігачів, спостерігачів від кандидатів на
посаду ректора і членів виборчої комісії, акредитованих представників ЗМІ
організувати ідентифікаційні таблички, бейджики тощо (відповідальний Шустикевич А.І.)
Виготовити інформаційні таблички, що містять з обох боків прізвища та
ініціали кандидата. Окремо розробити таблички з написом «Недійсні»,
«Невикористані» (відповідальні - Шустикевич А.І.).
Результати голосування: «За» - 11; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.
3. СЛУХАЛИ: Про порядок видачі списків виборців та бюлетенів для
голосування членам виборчої комісії та забезпечення їх збереження і
використання.
ВИСТУПИЛИ: Голова виборчої комісії Стеців Леся Петрівна доповіла
про необхідність розподілу та порядок видачі списків і бюлетенів членам
виборчої комісії для проведення голосування та забезпечення їх збереження і
дотримання порядку їх використання.
УХВАЛИЛИ: Розподілити список виборців пропорційно між членами
комісії (орієнтовно по 74 виборці) в алфавітному порядку за прізвищем виборця
(відповідальний секретар виборчої комісії – Сельменська З.М.).
Затвердити текст відомості про видачу членам виборчої комісії списку
виборців та виборчих бюлетенів таємного голосування з обрання ректора
Української академії друкарства у наступній формі. Зразок відомості додається
(Додаток В).
Забезпечити передачу списку виборців та необхідної кількості бюлетенів
для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені особам,
що беруть участь у голосуванні, у приміщенні для голосування на підготовчому

Додаток А

Форма виборчого бюлетеня за наявності одного
кандидата на посаду ректора

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
таємного голосування з обрання ректора Української академії друкарства
на виборах 5 грудня 2018 року

№ Прізвище, ім'я, по батькові
кандидата
з/п
1.

Рік народження, місце роботи та посада
кандидата

ЗА

ПРОТИ

Примітка: для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "ПРОТИ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, робить
позначку «плюс» («+») або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку

Голова виборчої комісії

Секретар виборчої комісії

_______________

_______________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

_______________

_______________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

