
ПРОТОКОЛ №4

засідання дільничної виборчої комісії ВСП Тальянківський агротехнічний 
коледж УНУС з проведення виборів ректора Уманського національного

університету садівництва

11 лютого 2020року с.Тальянки

І Іерсональний склад - 5 членів. Присутні на засіданні - 5 членів.

Присутні: Пастушенко Р. Г.. Наливайко І. В.. 1 іідліснюк Л. В.. Тулук Ю.А..
Зозуля В. О.

Порядок денний:
1. Засвідчення факту виготовлення бюлетенів.
2. Забезпечення зберігання бюлетенів та списку виборців у опечатаному сейфі на 

виборчій дільниці.

З питання першого
Слухали: голову дільничної виборчої комісії Пастушенко Р. Г. про можливість 

засвідчення факту виготовлення бюлетенів для голосування на виборах ректора Уманського 
національного університету садівництва. Вона зазначила, що бюлетені перераховані 
секретарем виборчої дільниці Наливайко І. I I  їх кількість становить 80 шт.. що відповіла* 
кількості осіб, що мають право брати участь у голосуванні на виборчій дільниці відповідно до 
списку виборців, переданого Виборчою комісією.

Виступив:секретар виборчої дільниці Наливайко І. В., яка констатувала, що 
виготовлення бюлетенів розпочалося у 14:00 І 1 лютого 2020 р.. що відповідає встановленим \ 
законодавстві вимогам. Па звороті бюлетеня для голосування проставлені підписи голови та 
секретаря дільничної виборчої комісії, які засвідчені печаткою ВС'ІІ Тальянківський 
агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва. Кількість 
бюлетенів відповідає кількості виборців відповідно до списку виборців, переданого Виборчою 
комісією. Запропонувала засвідчити факт виготовлення бюлетенів у кількості 80 шт.. 
відповідно до порядку, встановленого законом.

Результати відкритого голосування:
«За» - 5 ; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Ухвалилікзасвідчити факт виготовлення бюлетенів для голосування па виборах 
ректора Уманською національного універси тету садівництва у кількості 80 шт.. що відповідає 
кількості у списку виборців ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського 
національного університету сад і ві і и цтва.

З питання другого
Слухали:іолову дільничної виборчої комісії Пастушенко Р. І . про забезпечення 

зберігання виборчих бюлетенів у кількості 80 шт. для проведення виборів ректора Уманського 
національного університет) садівництва та списку виборців ВСП Тальянківський 
агротехнічний коледж Уманського національного університету садівництва.

Виступив: секретар виборчої дільниці Наливайко І. В., яка вказала на необхідність їх 
збереження у сейфі, що знаходиться у приміщенні за адресою: вул. Свято-ГІокровська 80. 
бібліотека коледжу. Відкривши та оглянувши сейф зазначила, що у ньому відсутні будь-які 
сторонні предмет та зазначила про можливість поміщення бюлетенів для голосування та



: : ; ^ Г бОРЦ,В Д°  ИЬ01 5 подальшим опечатуванням. Запропонувала о г л я н у т и  сейф 
Р - ГИІМ членам дільничної виборчої комісії та спостерігачам.
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“  "атонального університету садівництва у оглянутий сейф, шмкнуда його та 
к аі.іла стрічкою ч проставленими на ній підписами голови, секретаря та часгуниика голови 

дг ь н шо, виоорчо, ком.сії. іасвілчені печаткою ВСП Тальянківський агротехнічний коледж 
. мапської о національного \ швереитету садівництва для виборів 12.02.2020 р.

Результати відкритої о гол осування:
«За» -  5; «Проти» -  0 : «Утримались» -  0 .

> хвалили: «свідчити факт юережепия бюлетенів .ця голосування у кількост і 80 піт
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номішення їх V 1СЛ*  .Ума"!:ь|<010 "атонального університету садівницт ва, шляхом 

п чко , ІІИ<І>' Р<УЖ,ЩЄІШИ и адРссо,°  »>'л- Свято-І Іокровська. 80 і опечатування сейфу 
тіпннчиіУ, в,гІ!’и ‘''ииШМИ г"лг|исам" голови, секретаря та іаетупника голови
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1 олова дільничної виборчої комісії 

Секретар дільничної виборчої комісії




