ПРОТОКОЛ №5
Підготовчого засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора
Української академії друкарства
м. Львів

5 грудня 2018 р.

Початок засідання: 08:30 год.
Кінець засідання: 08:55 год.
Усього членів комісії: 11 осіб.

На засіданні виборчої комісії з
Української академії друкарства присутні:

проведення

виборів

ректора

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 навчальної частини,
доцент, кандидат технічних наук;
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.
На засіданні виборчої комісії також присутні:
кандидат на посаду ректора Української академії друкарства – Дурняк Богдан Васильович;
спостерігачі від кандидата
на посаду ректора – Жидецький Валерій Цезарович,
Лазановський Петро Петрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про початок роботи виборчої комісії в день виборів ректора
Української академії друкарства.

1. СЛУХАЛИ: Про початок роботи виборчої комісії в день виборів
ректора Української академії друкарства.

ВИСТУПИЛИ: Голова виборчої комісії Стеців Леся Петрівна, яка
доповіла, що відповідно до п.3.3.5 Положення про виборчу комісію з
проведення виборів ректора Української академії друкарства до початку
голосування необхідно провести підготовче засідання виборчої комісії. Вимогу
п.3.3.5 Положення про виборчу комісію виконано. Початок підготовчого
засідання виборчої комісії розпочато об 08:30 год. в приміщенні виборчої
дільниці.
Стеців Л.П. повідомила присутніх, що 4 грудня 2018 року, згідно із
протоколом виборчої комісії №4 від 04.12.2018 року, було виготовлено виборчі
бюлетені таємного голосування з обрання ректора Української академії

друкарства на виборах у кількості 370 шт., що відповідає кількості осіб, які
мають право брати участь у виборах ректора та включені до відповідного
списку. Бюлетені були підписанні та скріплені печаткою Української академії
друкарства і покладені у сейф (металеву шафу) в приміщенні виборчої дільниці
(к. 101 (конференц. зал) головного корпусу УАД, вул. Під Голоском, 19)
відповідно до встановленого порядку. Виборчі бюлетені було складено у 5
(п’ять) конвертів, які скріплені підписами голови та секретаря виборчої комісії,
опечатано та покладено у картонну коробку, яка також опечатана стрічками, з
проставлянням на ній підписів голови та секретаря виборчої комісії, для
подальшого зберігання у сейфі (металевій шафі) до моменту його відкриття о
8:30 год. 5 грудня 2018 року.
Сейф (металева шафа) опечатаний стрічкою, на якій присутні підписи
голови виборчої комісії та секретаря. Ознак відкривання сейфу (металевої
шафи) не виявлено.
Стеців Л.П. відкрила сейф (металеву шафу), вийняла коробку із
виборчими бюлетенями. Стрічки, якими була опечатана коробка не
пошкоджені, на них присутні підписи голови і секретаря виборчої комісії, які
скріплені печаткою Української академії друкарства. Ознак відкривання
коробки немає. Жодного лишнього бюлетеня в сейфі (металевій шафі) не
виявлено.
Зауважень та клопотань щодо цілісності та зберігання коробки із
виборчими бюлетенями від присутніх на засіданні кандидата на посаду ректора
та спостерігачів не поступило.
Засідання виборчої комісії продовжилось без перерви о 08.30 год. у
приміщенні, де буде проводитись голосування (к. 101 (конференц. зал)
головного корпусу УАД, вул. Під Голоском, 19).
Стеців Л.П. запропонувала для огляду членам виборчої комісії,
присутнім кандидатам на посаду ректора Академії, спостерігачам 3 (три)
скриньки для голосування, оголошуючи номер кожної скриньки. Після огляду,
почергово, кожну скриньку було опломбовано, опечатано стрічками, які
підписані головою і секретарем виборчої комісії та скріплені печаткою
Української академії друкарства. Після опломбування та опечатування
останньої скриньки їх встановлено на відведених місцях.
Зауважень та клопотань щодо цілісності, опломбування та опечатування
скриньок для голосування від присутніх на засіданні кандидата на посаду
ректора та спостерігачів не поступило.
Стеців Л.П. повідомила, що приміщення для голосування обладнане 3
(трьома) кабінками для таємного голосування. Розміщення обладнання у
приміщенні для голосування здійснено у такий спосіб, що місця видачі
бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування,
виборчі скриньки перебувають у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які

мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для
таємного голосування забезпечено наявність належного освітлення та засобів
для заповнення бюлетеня для голосування.
Стеців Л.П. повідомила, що процес голосування і підрахунку голосів
буде фіксуватися за допомогою відозасобів. Таке фіксування не порушуватиме
таємницю голосування.
Стеців Л.П. запропонувала для огляду членам виборчої комісії,
присутнім кандидату на посаду ректора, спостерігачам пересвідчитись у
готовності приміщення до проведення голосування та таким, що відповідає
вимогам законодавства. Зауважень та клопотань щодо відповідності вимогам
законодавства приміщення для голосування, а також його готовності до
голосування від присутніх на засіданні кандидата на посаду ректора та
спостерігачів не поступило.
Стеців Л.П. запропонувала присутнім на засіданні особам оглянути
коробку, де зберігаються виборчі бюлетені та перевірити її цілісність чи не
пошкоджені стрічки, якими вона була опечатана та наявність на ній підписів і
печатки. Ознак відкривання коробки не виявлено.
Голова виборчої комісії Стеців Л.П. відкрила коробку із бюлетенями.
Члени виборчої комісії та присутні кандидат на посаду ректора Української
академії друкарства, спостерігачі переконались, що в коробці знаходяться 5
(п’ять) опечатаних та підписаних конвертів. Стеців Л.П. запропонувала
оглянути членам виборчої комісії, кандидату на посаду ректора Української
академії друкарства, спостерігачам оглянути цілісність конвертів із
бюлетенями. Ознак відкривання конвертів не виявлено.
Зауважень та клопотань щодо цілісності коробки, де зберігаються
виборчі бюлетені, її відкриття, достовірності конвертів із бюлетенями,
наявності на них підписів і печаток від присутніх на засіданні кандидата на
посаду ректора та спостерігачів не поступило.
Стеців Л.П. на підставі витягу з протоколу виборчої комісії про
виготовлення бюлетенів №4 від 4 грудня 2018 року, оголосила їх кількість - 370
шт. Ця кількість внесена секретарем виборчої комісії Сельменською З.М. до
відповідного протоколу виборчої комісії про результати голосування.
Стеців Л.П. передала необхідну кількість бюлетенів для голосування
членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені. Стеців Л.П., також,
передала членам виборчої комісії, які видають бюлетені для голосування,
список виборців.
Члени виборчої комісії провели перерахунок наданих їм бюлетенів для
голосування та проінформували голову виборчої комісії та усіх присутніх про
отримання необхідної кількості виборчих бюлетенів. Загальна кількість
виданих членам виборчої комісії бюлетенів склала - 370 шт. Члени виборчої
комісії засвідчили факт отримання виборчих бюлетенів та списку виборців,

