
ПРОТОКОЛ №2 

13.12.2021                                                                                                       м. Київ 

 

 

засідання Виборчої комісії  

з проведення виборів директора  

Фахового коледжу «Універсум»  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

 

ПРИСУТНІ: 

 

голова Виборчої комісії – Плугатар Л.О. 

заступник голови Виборчої комісії – Головчанська О.В. 

секретар Виборчої комісії – Кірюшина К.К. 

члени Виборчої комісії - Курбанова П.А., студентка ІІІ курсу Фахового 

коледжу «Універсум»; Сензерліхт М.В., методист навчально-методичного 

відділу. 

  

 

 На засіданні присутні 100% складу Виборчої комісії, затвердженої 

наказом «Про проведення конкурсного відбору на посаду директора 

Фахового коледжу «Універсум»    № 808 від 03.12.2021 р.  

Засідання Виборчої комісії є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження розподілу функціональних обов’язків членів Виборчої 

комісії з виборів директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

 

Плугатар Л.О., голова  

Виборчої комісії 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Плугатар Л.О. повідомила, що з переліком функціональних обов’язків 

члени Виборчої комісії ознайомлені. Відбулося корегування, уточнення щодо 

обов’язків членів Виборчої комісії під час виборів.  

 

УХВАЛИЛИ: 

 Затвердити розподіл функціональних обов’язків членів Виборчої 

комісії з виборів директора Фахового коледжу «Універсум» Київського 



університету імені Бориса Грінченка таким чином: 

 

Функції членів Виборчої комісії Відповідальні особи Термін виконання 

Оприлюднити через інформаційні 

ресурси Коледжу інформацію про 

дату, час і місце проведення 

виборів 

Головчанська О.В. Не пізніше  

14.12.2021 

Отримати від Організаційного 

комітету списки осіб, які мають 

право брати участь у виборах 

Плугатар Л.О. Не пізніше  

14.12.2021 

Сформувати списки виборців для 

проведення голосування 

Головчанська О.В. Не пізніше  

14.12.2021 

Забезпечити підготовку 

приміщення для проведення 

голосування (спільно з 

Організаційним комітетом з 

проведення виборів директора 

Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка). Див. п. 4.2.3. 

Положення про виборчу комісію 

Головчанська О.В. 

Сензерліхт М.В. 

Курбанова П.А. 

Не пізніше 

21.12.2021 

Виготовити бюлетені для 

голосування, посвідчити підписом 

голови та секретаря, скріпити 

печаткою Фахового коледжу 

«Універсум» Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Плугатар Л.О. 

Кірюшина К.К. 

Не раніше, ніж за 20 

і не пізніше як за 12 

год. до початку 

виборів 

Оформити протокол Виборчої 

комісії про виготовлення 

бюлетенів 

Кірюшина К.К. 21.12.2021 

Провести підготовче засідання, 

під час якого: 

• оглянути збереженість стрічки, 

якою опечатано сейф 

Плугатар Л.О. 

Головчанська О.В. 

Сензерліхт М.В. 

Курбанова П.А. 

Кірюшина К.К. 

За 45хв. до початку 

голосування 

• надати виборчі скриньки для 

огляду членам Виборчої 

Плугатар Л.О. 22.12.2021 



комісії, присутнім кандидатам 

на посаду директора Фахового 

коледжу «Універсум», 

спостерігачам 

• опломбувати та опечатати 

печаткою скриньки, встановити 

на відведених для них місцях 

Плугатар Л.О. 

Головчанська О.В. 

22.12.2021 

• відкрити сейф із бюлетенями і 

на підставі витягу із протоколу 

Виборчої комісії про 

виготовлення бюлетенів, 

оголосити їхню кількість 

Плугатар Л.О. 

Кірюшина К.К. 

22.12.2021 

• зафіксувати кількість бюлетенів 

у протоколі засідання комісії та 

в протоколі Виборчої комісії 

про результати голосування 

Кірюшина К.К. 22.12.2021 

• передати необхідну кількість 

бюлетенів для голосування 

членам Виборчої комісії, які 

будуть видавати бюлетені 

Плугатар Л.О. 22.12.2021 

• засвідчити отримання 

бюлетенів, проставивши підпис 

у відомості, забезпечити їх 

збереження і дотримання 

порядку їх видачі виборцям 

Плугатар Л.О. 22.12.2021 

• передати членам Виборчої 

комісії, які працюють зі 

списком, аркуші списку 

виборців 

Плугатар Л.О. 22.12.2021 

• забезпечити збереження списку 

виборців і дотримання порядку 

його використання 

Члени Виборчої 

комісії, які працюють 

зі списком: 

Головчанська О.В. 

Сензерліхт М.В. 

Курбанова П.А. 

Кірюшина К.К. 

22.12.2021 

Спостерігати за тим, щоб 

бюлетень для голосування 

заповнювався особою, яка бере 

Плугатар Л.О. 

Головчанська О.В. 

22.12.2021 



участь у голосуванні, особисто в 

кабіні для таємного голосування 

Закрити приміщення для 

голосування 

Плугатар Л.О. о 15:00 22.12.2021 р.  

Підрахувати кількість 

невикористаних бюлетенів для 

голосування та погасити їх 

шляхом відрізання правого 

нижнього кута  

Плугатар Л.О. Перед початком 

підрахунку голосів 

Внести інформацію про кількість 

невикористаних бюлетенів до 

протоколу результатів 

голосування 

Кірюшина К.К. 22.12.2021 

Перевірити цілісність печаток, 

почергово відкрити скриньки для 

голосування та викласти їх вміст 

на стіл 

Плугатар Л.О. 

Головчанська О.В. 

22.12.2021 

Підрахувати загальну кількість 

виданих для голосування 

бюлетенів та кількість бюлетенів, 

виявлених у скриньках для 

голосування 

Плугатар Л.О. 

Сензерліхт М.В. 

22.12.2021 

Розкласти бюлетені для 

голосування на місця, позначені 

окремими табличками з 

прізвищами на ініціалами 

кандидатів, а також з написом 

«Недійсні» 

Плугатар Л.О. 

Курбанова П.А. 

22.12.2021 

Вголос підрахувати кількість 

бюлетенів, поданих за кожного з 

кандидатів, а також кількість 

недійсних бюлетенів 

Плугатар Л.О. 

Головчанська О.В. 

22.12.2021 

Перевірити, чи дорівнює кількість 

осіб, які взяли участь у 

голосуванні, кількості бюлетенів, 

поданих за кожного кандидата, а 

також кількості бюлетенів, 

визнаних недійсними 

Плугатар Л.О. 22.12.2021 

Оголосити результати підрахунку Плугатар Л.О. 22.12.2021 



голосів 

Включити результати підрахунку 

до протоколу про результати 

голосування 

Кірюшина К.К. 22.12.2021 

Скласти протокол про результати 

голосування у двох оригінальних 

примірниках 

Кірюшина К.К. 

Головчанська О.В. 

22.12.2021 

Оприлюднити результати виборів 

шляхом розміщення у 

друкованому вигляді відповідної 

інформації на інформаційних 

стендах у доступних для 

загального огляду місцях, 

розташованих у приміщеннях  

Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, а також на 

офіційному веб-сайті Фахового 

коледжу «Універсум» Київського 

університету імені Бориса 

Грінченка 

Головчанська О.В. 

(спільно з  

Станжур Т.Г.) 

Протягом 24 годин 

після складання 

протоколу 

Передати документацію, 

пов’язану з проведенням виборів, 

до Організаційного комітету з 

проведення виборів директора 

Фахового коледжу «Універсум» 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Головчанська О.В. 

Кірюшина К.К. 

22.12.2021 

 

Голосування: «за» - 5, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

Голова Виборчої комісії    Людмила ПЛУГАТАР 
  (підпис) 

 

 

Секретар     Катерина КІРЮШИНА 
    (підпис) 

 


