
ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
МУКАЧІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ПРОТОКОЛ
підготовчого засідання дільничної виборчої комісії ГПК МДУ 

з проведення виборів ректора МДУ

11 червня 2019 року м. Мукачево № 6

Всього членів комісії:

Присутні члени комісії:

Початок засідання: 
Кінець засідання:

Тягур В.М., Дурдинецъ С.С., Кампов Н.В., Кертис Н.В., 
Буркало Н.Л., Процъ М.В., Рязанова В. О., Грицъко В.В., 
Кость Е.Ю.
Тягур В.М., Дурдинецъ С. С., Кампов Н.В., Кертис Н.В., 
Буркало Н.Л., Процъ М.В., Рязанова В.О., Грицъко В.В., 
Кость Е.Ю.
08.15
08.55

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про початок роботи дільничної виборчої комісії в день виборів ректора 

Мукачівського державного університету.
2. Режим роботи дільничної виборчої дільниці в день виборів 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 початок роботи дільничної виборчої комісії в день виборів 

ректора Мукачівського державного університету.
ВИСТУПИЛИ: Голова виборчої комісії Тягур В.М., який доповів, що 

відповідно до п.4.4.2. Положення про Головну виборчу комісію та дільничні 
виборчі комісії з проведення виборів ректора Мукачівського державного 
університету до початку голосування необхідно провести підготовче 
засідання виборчої комісії. Вимогу п.4.4.2. Положення про виборчу комісію 
виконано. Початок підготовчого засідання виборчої комісії розпочато о 08:15 
год. в приміщенні виборчої дільниці (актова зала ГПК МДУ).

Тягур В.М. повідомив присутніх, що 10 червня 2019 року, згідно із 
протоколом виборчої комісії № 5 від 10.06.2019 року, було виготовлено 
виборчі бюлетені таємного голосування з обрання ректора Мукачівського 
державного університету на виборах у кількості 133 шт., що відповідає 
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора та включені 
до відповідного списку. Бюлетені були підписанні та скріплені печаткою



коледжу і покладені у сейф (металеву шафу) в приміщенні виборчої дільниці 
(кабінет № 7) відповідно до встановленого порядку. Виборчі бюлетені було 
складено в 1 (один) конверт, які скріплені підписами всіх членів виборчої 
комісії, опечатано та покладено для подальшого зберігання у сейфі 
(металевій шафі) до моменту його відкриття о 8:15 год. 11 червня 2019 року.

Тягур В.М. запропонував присутнім на засіданні оглянути сейф 
(металеву шафу), де зберігаються виборчі бюлетені та перевірити, чи не 
пошкоджена стрічка, якою був опечатаний сейф, наявність на ній підписів і 
печатки тощо. Ознак пошкодження стрічки не виявлено.

ВИСТУПИЛИ: заступник голови дільничної виборчої комісії
Дурдинець Є.Є., який запропонував затвердити факт того, що сейф, в якому 
зберігається конверт з виборчими бюлетенями та списками виборців, які 
мають право брати участь у голосуванні 11.06.2019 р. знаходиться на 
виборчій дільниці замкнений, пломби не пошкоджені.

Зауважень та клопотань щодо цілісності та зберігання сейфу (металеву 
шафу), де зберігаються виборчі бюлетені, від присутніх на засіданні не 
поступило.

УХВАЛИЛИ: Затвердити факт правильного зберігання сейфа
відповідно до законодавства.

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

Тягур В.М. відкрив сейф (металеву шафу), вийняв конверт із виборчими 
бюлетенями. Конверт був не пошкоджений, на ньому присутні підписи всіх 
членів виборчої комісії, які скріплені печаткою коледжу. Ознак відкривання 
конверта немає. Жодного лишнього бюлетеня в сейфі (металевій шафі) не 
залишилося.

ВИСТУПИЛИ: заступник голови виборчої комісії Дурдинець Є.Є., який 
запропонував затвердити факт того, що з конверт з виборчими бюлетенями, 
які мають право брати участь у голосуванні 11.06.2019 р. не пошкоджений, 
на ньому присутні підписи всіх членів виборчої комісії, які скріплені 
печаткою коледжу. Ознак відкривання коробки немає.

Зауважень та клопотань щодо цілісності та зберігання конверта із 
виборчими бюлетенями від присутніх на засіданні дільничної виборчої 
комісії не поступило.

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

Тягур В.М. повідомив, що відповідно до рішення дільничної виборчої 
комісії Протокол №5 від 10.06.2019 року, з метою збереження виборчих 
бюлетенів, від моменту відкриття сейфу (металевої шафи) і до моменту 
відкриття конверта із бюлетенями у приміщенні, де поводитиметься 
голосування (актова зала), в присутності членів дільничної виборчої комісії, 
відкрито та публічно перенести опечатаний конверт, в якому знаходяться



виборчі бюлетені, у місце проведення голосування.
За дорученням голови виборчої комісії Тягура В.М. секретар виборчої 

комісії Рязанова В.О. у супроводі співробітника охорони, а також у супроводі 
усіх членів дільничної виборчої комісії, відкрито та публічно перенесли 
опечатаний конверт у приміщення, де буде проводитись голосування (актова 
зала ГПК МДУ)

Зауважень та клопотань щодо переміщення конверту із виборчими 
бюлетенями та продовження засідання дільничної виборчої комісії у 
приміщенні, де буде проводитись голосування, від присутніх не поступило.

Засідання дільничної виборчої комісії продовжилось без перерви о 08.20 
год у приміщенні, де буде проводитись голосування (актова зала ГПК МДУ).

Тягур В.М. запропонував для огляду членам дільничної виборчої комісії, 
1 (одну) скриньку для голосування, під номером 1.

ВИСТУПИЛИ: член виборчої комісії Грицько В.В., яка зазначила, що 
усі присутні члени дільничної виборчої комісії оглянули скриньку для 
голосування. Сторонніх предметів у ній немає. Зазначила про можливість її 
опечатування та опломбування.

Заступник голови дільничної виборчої комісії запропонував засвідчити 
цей факт.

Після огляду, скриньку опломбували, опечатали стрічками, які підписані 
головою і секретарем дільничної виборчої комісії та скріплені печаткою 
коледжу. Після опломбування та опечатування скриньки вона встановлена на 
відведене для неї місця.

Зауважень та клопотань щодо цілісності, опломбування та опечатування 
скриньок для голосування від присутніх не поступило.

Тягур В.М. повідомив, що приміщення для голосування обладнане 2 
(двома) кабінками для таємного голосування. Розміщення обладнання у 
приміщенні для голосування здійснено у такий спосіб, що місця видачі 
бюлетенів для голосування, вхід і вихід із кабін для таємного голосування, 
виборчі скриньки перебувають у полі зору членів виборчої комісії та осіб, які 
мають право бути присутніми у приміщенні для голосування. У кабінах для 
таємного голосування забезпечено наявність належного освітлення та засобів 
для заповнення бюлетеня для голосування.

Тягур В.М. повідомив, що процес голосування і підрахунку голосів буде 
фіксуватися за допомогою відозасобів. Таке фіксування не порушуватиме 
таємницю голосування.

Тягур В.М. запропонував для огляду членам дільничної виборчої комісії, 
пересвідчитись у готовності приміщення до проведення голосування та 
таким, що відповідає вимогам законодавства.

Зауважень та клопотань щодо відповідності вимогам законодавства 
приміщення для голосування, а також його готовності до голосування від 
присутніх на засіданні не поступило.

Тягур В.М. запропонував присутнім на засіданні особам оглянути 
конверт, де зберігаються виборчі бюлетені та перевірити його цілісність та 
наявність на ній підписів і печатки. Ознак відкривання конверту не виявлено.

Тягур В.М. запропонував оглянути членам дільничної виборчої комісії, 
цілісність конверта з бюлетенями. Ознак відкривання конвертів не виявлено. 
Голова виборчої комісії Тягур В.М. відкрив конверт із бюлетенями. Члени



дільничної виборчої комісії переконались, що в конверті знаходяться 133 (сто 
тридцять три) опечатаних та підписаних бюлетенів.

Зауважень та клопотань щодо цілісності конверту, де зберігаються 
виборчі бюлетені, його відкриття, достовірності конверту із бюлетенями, 
наявності на ньому підписів і печаток від присутніх на засіданні не 
поступило.

Тягур В.М. на підставі витягу з протоколу виборчої комісії про 
виготовлення бюлетенів № 5 від 10 червня 2019 року, оголосив їх кількість - 
133 піт. Ця кількість внесена секретарем виборчої комісії Рязановою В.О. до 
відповідного протоколу дільничної виборчої комісії про результати 
голосування.

Тягур В.М. передав необхідну кількість бюлетенів для голосування 
членам дільничної виборчої комісії, відповідно до алфавітних покажчиків, 
які розміщені на столах, за якими розміщуються члени дільничної виборчої 
комісії для видачі бюлетенів та реєстрації виборців. Тягур В.М. також 
передав членам дільничної виборчої комісії, які видають бюлетені для 
голосування, список виборців.

Члени дільничної виборчої комісії провели перерахунок наданих їм 
бюлетенів для голосування та проінформували голову дільничної виборчої 
комісії та усіх присутніх про отримання необхідної кількості виборчих 
бюлетенів. Загальна кількість виданих членам виборчої комісії бюлетенів 
склала -  133 піт.

Тягур В.М. запропонував затвердити це рішення. Члени дільничної 
виборчої комісії засвідчили факт отримання виборчих бюлетенів та списку 
виборців, шляхом проставляння підпису у відповідній відомості. Жодного 
зайвого бюлетеня в конверті не залишилося.

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

Тягур В.М. повідомив, що приміщення для голосування вважається 
готовим до проведення голосування після виконання цих вимог і дільнична 
виборча комісія може розпочати свою роботу.

Результати голосування:
За -  9, проти -  0, утримались -  0.
Рішення прийнято одноголосно (відкритим голосуванням)
Завершилось підготовче засідання о 08:50 год.

УХВАЛИЛИ: Засвідчити факт того, що наявна на виборчій дільниці 
скринька прозора, опломбована, опечатана, без видимих пошкоджень. 
Сторонні предмети у скриньці відсутні.

Визнати приміщення для голосування готовим до таємного голосування.
Засвідчити факт отримання виборчих бюлетенів та списків виборців 

членами дільничної виборчої комісії для голосування від голови дільничної 
виборчої комісії.

Підготовче засідання виборчої комісії вважати завершеним.



Розпочати вибори ректора Мукачівського державного університету 
шляхом таємного голосування о 9:00 год.

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

2. Друге питання порядку денного.
Режим роботи дільничної виборчої дільниці в день виборів ректора 

Мукачівського державного університету.
СЛУХАЛИ: секретаря дільничної виборчої комісії Рязанову В.О., яка 

запропонувала затвердити режим роботи виборчої дільниці в день 
голосування та розглянути можливість відкрити виборчу дільницю для 
голосування. При цьому вказала, що голосування відбуватиметься 11.06.2019 
р. з 9:00 до 15:00 за київським часом. На дільниці можуть перебувати 
зареєстровані спостерігачі від громадських організацій, від ЗМІ та від 
кандидатів на посаду ректора Мукачівського державного університету. При 
цьому одночасно на виборчій дільниці може перебувати не більше двох 
спостерігачів від кандидатів на посаду ректора та не більше трьох 
громадських спостерігачів. Крім цього на дільниці мають право бути 
присутніми представники МОН України та кандидати на посаду ректора.

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

СЛУХАЛИ: голову дільничної виборчої комісії Тягура В.М., який 
зазначив, що виборча дільниця підготовлення до голосування, присутні 
члени виборчої комісії у складі 9 осіб, є кворум. Наголосив про можливість 
розпочати голосування о 9:00 год.

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

УХВАЛИЛИ: Голосування на виборчій дільниці відбуватиметься з 9:00 
до 15:00 години за київським часом. Одночасно на виборчій дільниці може 
перебувати не більше двох спостерігачів від кандидатів на посаду ректора та 
не більше трьох громадських спостерігачів. Крім цього на дільниці мають 
право бути присутніми представники МОН України та кандидати на посаду 
ректора.

О 15:00 год. приміщення виборчої дільниці зачиняється для проведення 
підрахунку голосів. Перелічені вище особи мають право бути присутніми і 
під час підрахунку голосів, знайомитись з протоколами, вимагати проведення 
перерахунку бюлетенів тощо. У разі, якщо будь хто з присутніх на виборчій



дільниці покине його під час підрахунку голосів, в подальшому не має права 
повернутись в приміщення, де відбувається підрахунок голосів, про що 
повідомляється усно під час перебування на виборчій дільниці.

Голова дільничної виборчої комісії 

Секретар

В.М.Тягур

В.О.Рязанова


