
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОТОКОЛ
засідання дільничної виборчої комісії ГПК МДУ 

з проведення виборів ректора МДУ

м. Мукачево № 4

Тягур В.М., ДурдиЄ. Є., Кампов Н.В., Кертис Н.В., 
Буркало Н.Л., Процъ М.В., Рязанова В. О., Грицько В.В., 
Кость Е.Ю.
Тягур В.М., Дурдинець Є.Є., Кампов Н.В., Кертис Н.В., 
Буркало Н.Л., Проць М.В., Рязанова В. О., Грицько В.В., 
Кость Е.Ю.
Кушнір 1.1, — член Організаційного комітету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження змісту виборчого бюлетеня для таємного голосування на 

виборах ректора Мукачівського державного університету.
2. Про зміну місця роботи дільничної виборчої Комісії із проведення виборів 

ректора Мукачівського державного університету.
3. Про порядок видачі списків виборців та бюлетенів для голосування членам 

виборчої комісії та забезпечення їх збереження і використання.
4. Про затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів у кількості 

відповідно до списку виборців та повідомлення кандидатів на посаду ректора 
Мукачівського державного університету і спостерігачів про це.

5. Про використання в роботі переліку документів, що посвідчують особу 
виборців на виборах ректора Мукачівського державного університету.

6. Підготовка приміщення дільничної виборчої дільниці для голосування на 
виборах ректора Мукачівського державного університету.

7. Про розподіл обов’язків між членами виборчої комісії під час проведення 
виборів і підрахунку голосів.

8. Про використання у роботі списку зареєстрованих спостерігачів від кандидата 
на посаду ректора Мукачівського державного університету.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, який 
зазначив, що на засіданні присутні 9 осіб. Засідання є правомочним та може 
розпочати свою роботу. Які будуть пропозиції? Розпочати роботу дільничної 
виборчої комісії ГПК МДУ. Прошу перейти до розгляду питань порядку 
денного.

Результати голосування: '

За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

1. Перше питання порядку денного.
Про затвердження змісту виборчого бюлетеня для таємного 

голосування на виборах ректора Мукачівського державного 
університету. '

06 червня 2019 року 

Всього членів комісії:

Присутні члени комісії:

Запрошені:



СЛУХАЛИ: Тягура В.М. - голову дільничної виборчої комісії., який 
доповів присутнім, що відповідно до п. 4.2.4 Положення про Головну 
виборчу комісію та дільничні виборчі комісії з проведення виборів ректора 
Мукачівського державного університету, на етапі підготовки до виборів 
ректора Університету виборча комісія виготовляє бюлетені для голосування. 
У зв’язку із цим, виборчій комісії необхідно затвердити зміст виборчого 
бюлетеня. Проект бюлетеня для голосування відповідає формі, затвердженій 
наказом МОН України від 14 січня 2019 року № 32.

ВИСТУПИЛИ: Дурдинець Є.Є. -  заступник голови дільничної 
виборчої комісії, який зазначив, що на підставі протоколу засідання Головної 
виборчої комісії № 4 від 06.06.2019 р. -  дільнична виборча комісія ГПК МДУ 
має використовувати у своїй роботі зміст виборчого бюлетеня таємного 
голосування для обрання ректора Мукачівського державного університету 
відповідно до зразка, наданого Головною виборчою комісією.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги та використовувати у своїй роботі 
зміст виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора 
Мукачівського державного університету відповідно до зразка, наданого 
Головною виборчою комісією (зразок додається).

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

2. Друге питання порядку денного. »
Про зміну місця роботи дільничної виборчої комісії із проведення 

виборів ректора Мукачівського державного університету.
СЛУХАЛИ: Тягура В.М. - голову дільничної виборчої комісії, який 

зазначив, що оргтехніка для друку бюлетенів, сейф, засоби відеонагляду 
тощо розміщені в приміщенні кабінету № 7 біля актової зали за адресою 
м.Мукачево, вул. Яна-Амоса Коменського, 59, тому подальші засідання 
дільничної виборчої комісії проводити в кабінеті № 7.

ВИСТУПИЛИ: Грицько В.В. -  член дільничної виборчої комісії, яка 
запропонувала затвердити місце розташування дільничної виборчої комісії в 
кабінеті № 7 біля актової зали за адресою м.Мукачево, вул. Яна-Амоса 
Коменського, 59.

Інших пропозицій не надходило.
УХВАЛИЛИ: Затвердити місце розташування дільничної виборчої 

комісії в кабінеті № 7 біля актової зали за адресою м.Мукачево, вул. Яна- 
Амоса Коменського, 59.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)



3. Третє питання порядку денного.
Про порядок видачі списків виборців та бюлетенів для 

голосування членам виборчої комісії та забезпечення їх збереження і 
використання.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. - голову дільничної виборчої комісії, який 
зазначив, про необхідність розподілу та порядок видачі аркушів списків 
виборців та виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання ректора 
МДУ на виборах 11 червня 2019 року членам дільничної виборчої комісії для 
проведення голосування та забезпечення їх збереження і дотримання порядку 
їх використання.

ВИСТУПИЛИ: Рязанова В.О. -  секретар дільничної виборчої комісії, 
яка запропонувала розподілити аркуші списку виборців між членами комісії 
в алфавітному порядку за прізвищами виборців.
Рязанова В.О. запропонувала затвердити форму та текст відомостей:

- Про передачу членам дільничної виборчої комісії з виборів ректора 
Мукачівського державного університету виборчих бюлетенів для 
видачі їх виборцям у приміщенні для голосування.

- Про передачу членам дільничної виборчої комісії з виборів ректора 
Мукачівського державного університету аркушів списку виборців, 
які беруть участь у виборах ректора.

УХВАЛИЛИ: Розподілити аркуші списку виборців між членами 
комісії в алфавітному порядку за прізвищами виборців.

Розподілити виборчі бюлетені між членами комісії в кількості, що 
відповідає кількості виборців в аркушах списку виборців.

Затвердити форму та текст відомостей про видачу членам дільничної 
виборчої комісії аркушів списку виборців та виборчих бюлетенів таємного 
голосування з обрання ректора Мукачівського державного університету у 
наступній формі. Зразок відомості додається (Додатки Б, 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 засіданні виборчої комісії 11 червня 2019 року.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0. }
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

4. Четверте питання порядку денного.
Про затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів у 

кількості відповідно до списку виборців та повідомлення кандидатів на 
посаду ректора Мукачівського державного університету і спостерігачів 
про це.

СЛУХАЛИ: Дурдинця Є.Є. -  заступника голови дільничної виборчої 
комісії, про необхідність визначення дати, місця і часу виготовлення 
бюлетенів для голосування, та вказав на те, що виготовлення бюлетенів



повинно відбутись не пізніше ніж за 12 годин та не раніше ніж за 20 годин до 
початку проведення виборів.

ВИСТУПИЛИ: Тягур В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, який 
зазначив про можливість виготовлення бюлетенів у в кабінеті № 7 біля 
актової зали за адресою м.Мукачево, вул. Яна-Амоса Коменського, 59, де 
наявні всі необхідні технічні засоби для друку бюлетеня.

Тягур В.М. зазначив, що виборчі бюлетені повинні бути виготовлені у 
кількості, що відповідає кількості виборців гуманітарно-педагогічного 
коледжу Мукачівського державного університету, які мають право брати 
участь у голосуванні, відповідно до списку виборців, які беруть участь у 
виборах ректора 11 червня 2019 року, переданого Головною виборчою 
дільницею, а саме 133 штук.

Рязанова В.О., секретар дільничної виборчої комісії, зазначила про 
необхідність повідомлення кандидата на посаду ректора та всіх 
зареєстрованих у встановленому порядку спостерігачів про дату, час і місце 
виготовлення бюлетенів.

УХВАЛИЛИ: Розпочати виготовлення виборчих бюлетенів для
голосування на дільничній виборчій комісії гуманітарно-педагогічного 
коледжу Мукачівського державного університету 10.06.2019 року о 14.00 у 
приміщенні кабінету № 7 біля актової зали (м.Мукачево, вул. Яна-Амоса 
Коменського, 59), у кількості 133 штук.

Повідомити кандидата на посаду ректора та спостерігачів про дату, час 
і місце виготовлення бюлетенів.

Провести засідання дільничної виборчої комісії після завершення 
виготовлення бюлетенів.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

5. П’яте питання порядку денного.
Про використання в роботі переліку документів, що посвідчують 

особу виборців на виборах ректора Мукачівського державного 
університету.

СЛУХАЛИ: Кушніра І.І. -  члена Організаційного комітету,
запрошеного на засідання дільничної виборчої комісії з виборів ректора 
Мукачівського державного університету, який зазначив, що на засіданні 
Організаційного кабінету (протокол № 7 від 04.06.2019 року) відповідно до 
п.37 методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 
порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затвердженими постановою 
КМУ від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 ЗУ 
«Про вищу освіту», затверджено перелік документів, що посвідчують особу 
виборців на виборах ректора Мукачівського державного університету.

ВИСТУПИЛИ: Тягур В.М., - голова дільничної виборчої комісії, який 
запропонував прийняти до відома інформацію щодо переліку документів, що 
посвідчують особу виборців на виборах ректора Мукачівського державного 
університету та здійснювати видачу виборчих бюлетенів в день голосування



на виборах ректора МДУ 11 червня 2019 року за умови пред’явлення 
останнім одного з документів згідно затвердженого Організаційним 
комітетом переліку.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо переліку 
документів, що посвідчують особу виборців на виборах ректора 
Мукачівського державного університету.

Здійснювати видачу виборчих бюлетенів членами дільничної виборчої 
комісії за умови пред’явлення виборцями одного з документів, що 
посвідчують особу, згідно затвердженого Організаційним комітетом 
переліку.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

6. Шосте питання порядку денного.
Підготовка приміщення дільничної виборчої дільниці для 

голосування на виборах ректора Мукачівського державного 
університету.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, про 
готовність приміщення для голосування та відповідність його встановленими 
Методичними рекомендаціями нормами. і

ВИСТУПИЛИ: Проць М.В. -  член дільничної виборчої комісії, який 
поінформував, що у приміщенні виборчої дільниці знаходиться дві кабінки 
для таємного голосування, в кожній з них створені необхідні умови та 
кулькові ручки. У приміщенні знаходиться одна не опломбована та не 
опечатана пуста прозора скринька для голосування.

На виборчій дільниці також розміщені столи для членів виборчої 
комісії, які будуть проводити видачу бюлетенів для голосування. На столах 
розміщені таблички з алфавітними покажчиками для спрощення процедури 
видачі бюлетенів виборцям. Встановлені та працюють камери відео 
спостереження, що охоплюють усе приміщення виборчої дільниці, не 
порушуючи таємності голосування.

УХВАЛИЛИ: Констатувати готовність виборчої дільниці, що
знаходиться в актовій залі гуманітарно-педагогічного коледжу 
Мукачівського державного університету, за адресою м.Мукачево, вул. Яна- 
Амоса Коменського, 59 до проведення голосування та прийняти її у 
представленому виді.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

і

7. Сьоме питання порядку денного.
СЛУХАЛИ: Тягура В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, про 

розподіл обов’язків між членами виборчої комісії у день голосування, який

і



визначив обов’язки кожного члена виборчої комісії та повідомив їх про це. 
Запропонував затвердити запропонований розподіл.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропонований головою дільничної
виборчої комісії розподіл обов’язків між членами виборчої комісії на день 
проведення виборів.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

8. Восьме питання порядку денного.
СЛУХАЛИ: Кушніра І.І. -  члена Організаційного комітету,

запрошеного на засідання дільничної виборчої комісії, який зазначив, що на 
засіданні Організаційного комітету зареєстровано спостерігачів від 
кандидата на посаду ректора Щербан Т.Д. для участі у виборах ректора 11 
червня 2019 року, зокрема в гуманітарно-педагогічному коледжі -  
Качур В.П.

ВИСТУПИЛИ: Тягур В.М. - голова дільничної виборчої комісії, який 
запропонував прийняти до відома інформацію щодо зареєстрованих 
Організаційним комітетом спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
Щербан Т.Д. для участі у виборах ректора 11 червня 2019 року.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до відома інформацію щодо зареєстрованих 
спостерігачів від кандидата на посаду ректора Щербан Т.Д. для участі у 
виборах ректора 11 червня 2019 року.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)

Голова дільничної виборчої комісії 

Секретар



Додаток А до протоколу № 4 
засідання дільничної виборчої комісії з 

проведення виборів ректора 
Мукачівського державного університету

від 06 червня 2019 року

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТНЕЬ 
таємного голосування для обрання керівника 

Мукачівського державного університету 
на виборах 11 червня 2019 року

Прізвище, ім’я, по 
батькові кандидата

Рік народження, місце 
роботи та посада 

кандидата
ЗА НЕ

ПІДТРИМУЮ

Щербан Тетяна 
Дмитрівна

1967 р.н., Мукачівський 
державний університет, 
в. о.ректора

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «НЕ ПІДТРИМУЮ» 
навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) 
або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку.



Додаток В до протоколу №4 
засідання Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Мукачівського 
державного університету 

від 06 червня 2019 року
Вибори керівника закладу вищої освіти 
Мукачівського державного університету
II  червня 2019 року

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії з виборів ректора 

Мукачівського державного університету аркушів списку виборців, які 
беруть участь у виборах керівника закладу вищої освіти

II червня 2019 року о __ год. м. Мукачево
Голова дільничної виборчої комісії з виборів ректора Мукачівського 

державного університету Тягур В.М у кабінеті № 7 дільничної виборчої комісії 
за адресою: м. Мукачево, вул. Яна-Амоса Коменського, 59 відповідно до п. 4.4.6. 
Положення про Головну Виборчу комісію та дільничні виборчі комісії з 
проведення виборів ректора Мукачівського державного університету передав 
членам дільничної виборчої комісії* з виборів ректора МДУ аркуші списку 
виборців для голосування:

№
з/п

П р із в и щ е ,  ін іц іал и ,  
ч л е н а  в и б о р ч о ї  к о м іс і ї

К іл ь к іс т ь  а р к у ш ів  с п и с к у  в и б о р ц ів ,  
п е р е д а н и х  член і в и б о р ч о ї  к о м іс і ї

П ід п и с  
ч ле н ів  

в и б о р ч о ї  
к о м іс і ї  про  
о т р и м а н н я  

а р к у ш ів  
с п и с к у  

в и б о р ц ів
цифрами прописом кількість

виборців
3 якої по яку 

літеру 
включено

1.

2 .

3 .

4.
Всього

*Члени виборчої комісії, які отримали аркуші списку виборців, забезпечують їх збереження та 
дотримання порядку їх використання.

Загальна кількість аркушів списку виборців, виданих членам виборчої 
комісії з виборів ректора Мукачівського державного університету, -

(цифрами та прописом)

Голова дільничної виборчої комісії 

Секретар дільничної виборчої комісії

Тягур В.М. 

Рязанова В.О.



Додаток Б до протоколу №4 
засідання Виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Мукачівського 
державного університету 

від 06 червня 2019 року
Вибори керівника закладу вищої освіти 
Мукачівського державного університету 
11 червня 2019 року

ВІДОМІСТЬ
про передачу членам дільничної виборчої комісії з виборів ректора 

Мукачівського державного університету виборчих бюлетенів 
для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування

11 червня 2019 року о __год. Мукачево
Голова дільничної виборчої комісії з виборів ректора Мукачівського 

державного університету Тягур В.М. у кабінеті № 7 дільничної виборчої комісії 
за адресою: м. Мукачево, вул. Яна-Амоса Коменського, 59 відповідно до п. 4.4.5. 
Положення про Головну Виборчу комісію та дільничні виборчі комісії з 
проведення виборів ректора Мукачівського державного університету передав 
членам дільничної виборчої комісії* з виборів ректора МДУ виборчі бюлетені 
для голосування для видачі їх виборцям у приміщенні для голосування:

№
з/п

П р із в и щ е ,  ін іц іа л и ,  ч л е н а  
в и б о р ч о ї  к о м іс і ї

К іл ь к іс т ь  в и б о р ч и х  б ю л е т е н ів ,  
п е р е д а н и х  ч л е н у  в и б о р ч о ї  к о м іс і ї  

д ля  ви д ач і їх в и б о р ц я м  у 
п р и м іщ е н н і  д ля  г о л о с у в а н н я

П ід п и с  ч л е н ів  
в и б о р ч о ї  к о м іс і ї  
п р о  о т р и м а н н я  

в и б о р ч и х  
б ю л е т е н івцифрами прописом

1.

2 .
о3.

4.
5.

Всього
*Члени виборчої комісії, які отримали бюлетені, забезпечують їх збереження та дотримання порядку 
їх видачі виборцям.

Загальна кількість виборчих бюлетенів, виданих членам виборчої комісії 
з виборів ректора Мукачівського державного університету, -

(цифрами та прописом)

Голова дільничної виборчої комісії 

Секретар дільничної виборчої комісії

Тягур В.М. 

Рязанова В.О.
V.


