
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОТОКОЛ
засідання дільничної виборчої комісії ГПК МДУ 

з проведення виборів ректора МДУ

10 червня 2019 року м. Мукачево № 5

Всього членів комісії: 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.

Присутні члени комісії: 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.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування з обрання ректора 

Мукачівського державного університету на виборах 11 червня 2019 року.
2. Про засвідчення факту виготовлення, підписання та скріплення печаткою 

коледжу виборчих бюлетенів таємного голосування з обрання ректора 
Мукачівського державного університету на виборах 11 червня 2019 року.

3. Про забезпечення зберігання виборчих бюлетенів таємного голосування з 
обрання ректора Мукачівського державного університету на виборах 11 червня 
2019 року.

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 ГГЖ 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 виготовлення виборчих бюлетенів таємного голосування з 

обрання ректора Мукачівського державного університету на виборах 11 
червня 2019 року.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, який 
повідомив присутнім, що сьогоднішнє засіданні буде фіксуватися за 
допомогою відеозасобів. Про виготовлення виборчих бюлетенів таємного 
голосування з обрання ректора Мукачівського державного університету на 
виборах 11 червня 2019 року.

ВИСТУПИЛИ: Дурдинець Є.Є. -  заступник голови дільничної 
виборчої комісії, який доповів присутнім про необхідність виготовлення 
виборчих бюлетенів таємного голосування для обрання ректора 
Мукачівського державного університету на виборах 11 червня 2019 року 
відповідно до п. 4.2.4 Положення про Головну виборчу комісію та дільничні



виборчі комісії з проведення виборів ректора Мукачівського державного 
університету. Бюлетені для голосування виготовляються виборчою комісією 
не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до початку виборів у 
кількості, що відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у 
виборах (далі - виборці) та включені до списку виборців, посвідчуються на 
зворотному боці підписом голови та секретаря виборчої комісії, що 
виготовляє бюлетені, та скріплюються печаткою коледжу.

Дурдинець Є.Є., зазначив, що відповідно до протоколу № 4 
Дільничної виборчої комісії ГПК МДУ від 06.06.2019 року, виготовлення 
виборчих бюлетенів проводиться 10.06.2019 року о 14:00 у приміщенні 
кабінету № 7 біля актової зали ГПК МДУ у кількості 133 штуки.

Кандидати на посаду ректора та спостерігачі про дату, час і місце 
виготовлення бюлетенів повідомлені.

ВИСТУПИЛИ: Тягур В.М. -  голова дільничної виборчої комісії, 
який запропонував членам виборчої комісії виготовити виборчі бюлетені 
таємного голосування з обрання ректора Університету 11 червня 2019 року з 
14.00 до 15.00 год. у кількості 133 шт., що відповідає кількості осіб, які 
мають право брати участь у виборах ректора Університету та включені до 
відповідного списку.

Зауважень та клопотань щодо виготовлення виборчих бюлетенів 
таємного голосування від присутніх на засіданні не надходило.

УХВАЛИЛИ: Виготовити виборчі бюлетені таємного голосування з 
обрання ректора 10 червня року з 14.00 до 15.00 год. у кількості 133 шт., що 
відповідає кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 
Університету, які відбудуться 11 червня 2019 року, та включені до 
відповідного списку.

Зворотній бік бюлетенів посвідчити підписами голови та секретаря 
виборчої комісії та скріпити гербовою печаткою коледжу.

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

2. Друге питання порядку денного.
Про засвідчення факту виготовлення, підписання та скріплення 

печаткою коледжу виборчих бюлетенів таємного голосування з обрання 
ректора Мукачівського державного університету на виборах 11 червня 
2019 року.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. - голову дільничної виборчої комісії, який 
зазначив, що виборча комісія у повному складі у період з 14:00 до 15:00 
годин 10 червня 2019 року в приміщенні виборчої дільниці, відповідно до 
порядку, передбаченого законодавством та Положення про Головну виборчу 
комісію та дільничні виборчі комісії з проведення виборів ректора 
Мукачівського державного університету, виготовила 133 шт. виборчих 
бюлетенів таємного голосування з обрання ректора Мукачівського 
державного університету на виборах 11 червня 2019 року, що відповідає



кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету 
та включені до відповідного списку.

Тягур В.М. наголосив на обов’язковому засвідчення факту виготовлення 
бюлетенів для голосування на виборах ректора Мукачівського державного 
університету.

ВИСТУПИЛИ: Заступник голови виборчої комісії Дурдинець Є.Є., 
який зазначив, що бюлетені ним перераховані, їх кількість становить 133 шт., 
що відповідає кількості осіб, що мають право брати участь у голосуванні на 
виборчій дільниці відповідно до списку виборців.

ВИСТУПИЛИ: Секретар виборчої комісії Рязанова В.О., яка вказала, 
що виготовлення бюлетенів розпочалось о 14:00 год., що відповідає 
встановленим у законодавстві вимогам. На звороті бюлетеня для голосування 
проставлені підписи голови та секретаря виборчої комісії, які засвідчені 
печаткою коледжу. Кількість бюлетенів відповідає кількості виборців, 
відповідно до списку виборців гуманітарно-педагогічного коледжу 
Мукачівського державного університету. Запропонувала засвідчити факт 
виготовлення бюлетенів у кількості 133 шт., відповідно до порядку, 
встановленого законом.

УХВАЛИЛИ: Засвідчити факт виготовлення бюлетенів для голосування 
на виборах ректора Мукачівського державного університету 10.06.2019 р. у 
кількості 133 шт., що відповідає кількості у списку виборців гуманітарно- 
педагогічного коледжу Мукачівського державного університету.

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

3. Третє питання порядку денного.
Про забезпечення зберігання виборчих бюлетенів таємного 

голосування з обрання ректора Мукачівського державного університету 
на виборах 11 червня 2019 року.

СЛУХАЛИ: Тягура В.М. -  голову дільничної виборчої комісії, про 
забезпечення зберігання виборчих бюлетенів у кількості 133 шт. для 
проведення виборів ректора Мукачівського державного університету 
11.06.2019 р. та списку виборців гуманітарно-педагогічного коледжу 
Мукачівського державного університету.

ВИСТУПИЛИ: голова виборчої комісії Тягур В.М., який вказав на 
необхідність забезпечити зберігання виборчих бюлетенів для таємного 
голосування у закритому сейфі (металевій шафі), який опечатується стрічкою 
з проставлянням на ній підписів голови комісії, а також його заступника або 
секретаря, що знаходиться в приміщенні виборчої дільниці за адресою, м. 
Мукачево, вул. Яна-Амоса Коменського, 59 (кабінет № 7)

За згодою присутніх на засіданні, запропонував додатково скласти 
виборчі бюлетені у конверт, скріпивши його підписами всіх членів виборчої 
комісії, який буде зберігатись у сейфі (металевій шафі), та опечатати.

Відкривши та оглянувши сейф, який знаходиться на виборчій дільниці 
зазначив, що в ньому відсутні будь-які сторонні предмети, та зазначив про



можливість поміщення бюлетенів для голосування та списку виборців до 
нього з подальшим опечатуванням. Запропонував оглянути сейф присутнім 
членам виборчої комісії.

Голова виборчої комісії помістив 1 шт. паперового конверту зі списком 
виборців та виготовленими бюлетенями, на яких поставлені підписи голови 
та секретаря виборчої комісії, засвідчені печаткою коледжу у оглянутий 
сейф, замкнув його та опечатав стрічкою з проставленими на ній підписами 
голови, секретаря, засвідчені печаткою коледжу.

Вказав на необхідність засвідчення факту опечатування сейфу, де 
зберігаються бюлетені для голосування та списки виборців гуманітарно- 
педагогічного коледжу Мукачівського державного університету, для 
проведення голосування щодо виборів ректора Мукачівського державного 
університету 11.06.2019 р.

Голова виборчої комісії повідомив присутнім, що з метою забезпечення 
належного зберігання виборчих бюлетенів, приміщення виборчої комісії буде 
охоронятися співробітником служби охорони.

Тягур В.М. також повідомив, що відповідно до порядку, передбаченого 
законодавством та Положення про Головну виборчу комісію та дільничні 
виборчі комісії з проведення виборів ректора Мукачівського державного 
університету дільнична виборча комісія перед початком голосування передає 
необхідну кількість бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які 
видають бюлетені виборцям у приміщенні для голосування. А тому, за 
згодою присутніх на засіданні, запропонував розпочати підготовче засідання 
виборчої комісії у приміщенні виборчої комісії о 8:15 год. 11 червня 2019 
року та продовжити його у приміщенні, де поводитиметься голосування 
(актова зала) шляхом відкритого та публічного перенесення виборчих 
бюлетенів.

Зауважень та клопотань щодо порядку зберігання виборчих бюлетенів та 
їх переміщення від присутніх на засіданні не надійшло.

УХВАЛИЛИ: засвідчити факт збереження бюлетенів для голосування у 
кількості 133 шт. та списку виборців Мукачівського державного 
університету, які мають право брати участь у виборах ректора Мукачівського 
державного університету 11 червня 2019 р., шляхом поміщення їх у сейф, 
розміщений у приміщенні виборчої дільниці, який опечатати стрічкою з 
проставлянням на ній підписів голови комісії, а також секретаря.

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

Голова дільничної виборчої комісії В.М.Тягур

Секретар В.О.Рязанова


