
ПРОТОКОЛ №5

підготовче засідання дільничної виборчої комісії ВС П  Тальянківський  агротехнічний 
коледж У Н У С  з проведення виборів ректора Уманського національного університету

садівництва

12люіоі о 2020року с. Тальянки

Персональний склад - 5 членів. Присутні на засіданні - 5 членів.

Присутні: ІІастуніенко Р. І '.. Підліснкж Л. В.. Наливайко І.В.. Тулук ІО. А..
Зозуля В. О.

Порядок денний:
1. Огляд скриньок, наявних па виборчій дільниці.
2. Розпломбувапня сейфу та оголошення кількості бюлетенів.
3. І Іередача бюлетенів та списку виборців членам виборчої комісії.
4. Режим роботи виборчої дільниці.

З питання першого
Слухали:голову дільничної виборчої комісії 1 Іасгушенко Р. 1 .. . яка вказала на 

неоохідність огляду скриньки, що знаходиться на дільничній виборчій дільниці, засвідчення 
факту її цілісності та відсутності сторонніх предметів.

Виступив:секретар виборчої дільниці Наливайко І. В., яка зазначила, що усі присутні 
члени виборчої комісії оглянули скриньку. Сторонніх предметів у ній иемас. Секретар 
запропонувала засвідчити цей факт.

Результати відкритого гол осу ванни:
«За» - 5 ; «1 І роти» - 0; «Утримались» - 0.

Ухвалили: засвідчити факт того, що наявна на виборчій дільниці скринька прозора, 
опломоовапа. опечатана, без видимих пошкоджень. Сторонні предмети у  скриньці в і д с у т н і .

З питання другого

Слухали: голову дільничної виборчої комісії ГІастушенко Р. Г.. яка зазначила про 
необхідність огляду та розпломбувапня сейфу, де зберігається конверти з бюлетенями для 
голосування га списком виборців, які мають право браги участь у виборах ректора 
Уманською національного університету садівництва 12.02.2020 р.

Пастушеико Р. 1 . оглянула сейф і відмітила, що сейф не ушкоджений, опечатаний та 
замкнутий. Після цього відімкнула та розпломбувала сейф, засвідчила факт того, що у сейфі 
знаходиться 2 (два) закритих конверта, на яких проставлені підписи голови та секретаря 
дільничної виборчої комісії, засвідчені печаткою ВСІ1 І альянківський агротехнічний коледж 
Уманською національною університету садівництва. І Іастушенко І’ . Г. розпечатала конверти. 
У них знаходилися бюлетені у кількості 80 пі т. та списки виборців ВСІ І Гальянківського 
агротехнічною коледж) Уманського національного університету садівництва.

В и сту 11 и в : с е к рета р виборчої дільниці Наливайко І.В., яка запропонувала затвердити 
факт іоі'о. що сейф, у якому зберігалися 2 (два) конверти з бюлетенями для голосування та 
списками виоорців ВС П 1 альянківський агротехнічний коледж Уманського національного 
університету садівництва, був замкнений та пломби були иеунікоджеиі. Конверти, що 
знаходилися у ньому були не пошкоджені. У конвертах знаходилися бюлетені для



і олос\ ваі 11 ія \ кількості 80 пп . та список вноорців ВС 11 І альянківський агротехнічнії її коледж 
V мапського національного універсн гет\ садівництва.

Результати відкритого і о.юсу вашім:
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

У хвалили: затверди ти факг того, що сейф, у якому зберігалися конверти з бюлетенями 
для і олос\ ваммя та список виборців ВС І І 1 альянківський агротехнічний коледж Уманського 
національного університету садівництва, був замкнений та пломби були неупікоджені. 
Конверти, що знаходилися у ньому були не пошкоджені. У конвертах знаходилися бюлетені 
для і олос\ ванн я у кількості 80 шг. та список виборців ВСГІ Тальянківський агротехнічний 
коледж Уманського національного університету садівництва.

і питання третього

Слухали: голову дільничної виборчої комісії ІІастушенко Р. І яка передала список 
виоорців ВС II Тальянківський агротехнічний коледж Уманського національного університету 
саді ви и 111 Всі для іолосування членом дільничної виборчої комісії, відповідно до алфавітних 
покажчиків, які розміщені на столах. за якими розміщуються члени дільничної виборчої 
комісії. Видала бюлетені для голосування та запропонувала затвердити це рішення.

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

Ухвалили: прийня ти список виборців, які мають право брати участь у виборах ректора 
Уманського національного університету садівництва 12.02.2020 р. відповідно до алфавітних 
покажчиків, які розміщені на столах, за якими розміщуються члени дільничної виборчої 
комісії. Прийняти бюлетені для голосування.

і питання четвертого

Сс'іухалигсекретаря дільничної виборчої комісії Наливайко І.її., яка запропонувала 
*аівердиіи режим роооти дільничної виоорчоі комісії на день та розглянути можливість 
відкріпи д і л ь н и ч н у  виборчу дільницю для голосування. При Цьому вказала, що голосування 
відоу ва і йме і ься 12.02.2020 р. з 9:00 до 15:00 за київським часом. На дільниці можуть 
переоуваїи зареєстровані спостерігачі від громадських організацій, від ЗМ І та від кандидатів 
на посаду ректора Уманського національного універси тету садівництва. 1 Іри цьому одночасно 
па дільничній виборчій дільниці може перебувати не більше двох спостерігачів від кандидатів 
на посаду рекюра і а не більше трьох громадських спос терігачів. Крім цього на дільниці 
мають право бути присутніми представники МОН України та кандидати на посад) ректора.

О 15:00 год. приміщення дільничної виборчої дільниці зачиняється для проведення 
підрахунку голосів. Перелічені вище особи мають право бути присутніми і під час підрахунку 
іолосів. шайоми іись з протоколами, вимагати проведення перерахунку бюлетенів тощо. При 
цьом\. пропонуємо прийняти рішення про те. що у разі, якщо будь-хто з присутніх на 
дільничній виборчій дільниці покине його під час підрахунку голосів, у подальшому не мас 
права повернутися в приміщення, де відбувається підрахунок голосів, про що повідомляється 
усно під час перебування на виборчій дільниці.

Висіупив:голова виоорчої дільниці ІІастушенко Р. 1.. яка зазначила, що виборча 
дільниця піді оювлена для голосування, прису тні члени дільничної виборчої комісії у складі 5 
осіо. є кворум. Наголосила про можливість розпочати голосування о 9:00.



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

Ухвалили: голосування відбуватиметься 12.02.2020 р. з 9:00 до 15:00 за київським 
часом. 11а дільниці можуть перебувати зареєстровані спостерігачі від громадських 
організацій, від ЗМ І та від кандидатів на посаду ректора Уманського національного 
університету садівництва. При цьому одночасно на дільничній виборчій дільниці може 
перебхваїи не більше двох спостерігачів від кандидатів на посаду ректора та не більше трьох 
громадських спостерігачів. Крім цього на дільниці мають право бути присутніми 
представники МОЇ І України та кандидати на посаду ректора.

О 15.00 год. приміщення виборчої дільниці зачиняється для проведення підрахунку 
іолосів. Перелічені вище осоои мають право бу ти прису тніми і під час підрахунку голосів, 
знайомитись з протоколами, вимагати проведення перерахунку бюлетенів тощо. При цьому.
11 рої іоі і\ с мо прийняти рішення про те. що у разі, якщо будь-хто з присутніх на виборчій 
дільниці покине йоі о під час підрахунку голосів, у подальшому не мас' права повернутися в 
приміщення, де відоувас іься підрахунок голосів, про що повідомляється усно під час 
пересування на виборчій дільниці.

1 олова дільничної виборчої комісії 

Секретар дільничної виборчої комісії




