
ПРОТОКОЛ№2 
засідання Головної виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Таврійського державного аrротехнолоrічноrо університету 
імені Дмитра Моторного 

м. Мелітополь 26 жовтня 2021 р. 

На засіданні Голов�ої виборчої комісії з виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі 
ТДАТУ) були 

ПРИСУТНІ члени Головної виборчої комісії: 
1. КУВА ЧОВ Володимир Петрович - голова Головної виборчої комісії;
2. ОРЕЛ Олександр Миколайович - заступник голови Головної виборчої

. ...

ком1с11; 
З. ГРИЦАЄНКО Ігор Миколайович- секретар Головної виборчої комісії; 
4. БІНЧЕВ Олександр Федорович;
5. БОНДАР Андрій Миколайович;
б. Г АПРІНДАШВІШ Нона Арчилівна;
7. НЕСТЕРОВ Олексій Сергійович;
8. ФИЛОНЕНКО Артем Володимирович;
9. ЯЦУХ Олена Олексіївна;
Присутні 9 із 9 членів Головної виборчої комісії.
Засідання Головної виборчої комісії є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Про розподіл обов'язків між членами Головної виборчої комісії з

підготовки виборів ректора ТДАТУ. 
2. Про прийняття від Організаційного комітету списку осіб, яю мають

право брати участь у виборах ректора ТДАТУ. 
З. Про розподіл роботи зі списком для голосування між членами Головної 

виборчої комісії Т ДА ТУ, а також корегування обов' язків її членів у день 
голосування 11 листопада 2021 року. 

1. Про розподіл обов'язків між членами виборчої комісії.
слrхАЛИ: Голову ГоловноУ виборчої комісії ТДАТУ (далі Виборча

комісія) Кувачова В.П., який запропонував розділити обов'язки між її членами 
таким чином: 
№ 

1 

• • І ПІБ 
КУВАЧОВ 
Володимир Петрович 

. 

Відповідальність 
Голова ВиборчоУ 

. ... 

Організація KOMlCll. 

роботи Виборчої 
. ... 

KOMlCll, шдготовка, 
проведення голосування та встановлення 
результатш голосування виборів ректора 
ТДАТУ, координащя вчасного виконання 
членами Виборчої KOMlCll покладених на 
них завдань 



і 

і 

№ ПІБ 

ОРЕЛ 
Олександр 
Миколайович 

2 

ГРИЦАЄНКО 

з 
Ігор Миколайович 

БІНЧЕВ 
Олександр Федорович 

4 

БОНДАР 
5 Андрій Миколайович 

Г АПРІНДАШВІЛІ 
б Нона Арчилівна 

НЕСТЕРОВ 
7 Олексій Сергійович 

ФИЛОНЕНКО 
8 Артем Володимирович 

ЯЦУХ 
9 Олена Олексіївна 

Відповідальність 

Заступник голови Виборчої KOMlCll. 

Організація роботи Виборчої 
. ... 

КОМІСІІ, 

шдготовка, проведення голосування та 
встановлення результатш голосування 
виборів ректора, координащя вчасного 

Виборчої 
. ...

виконання членами KOMlCll

покладених на них завдань 
Секретар Виборчої комісії. Організаційно-
техючне забезпечення засщань Виборчої 
комісії, підготовка необхідних матеріалів і 
оформлення протоколів засідань 
Організація проведення голосування та 
шдтримання належного порядку у 
приміщенні для голосування, забезпечення 
таємносп голосування, демократичносп, 
прозорост1 1 

карантинних 

. . 
вщкритост1, 
норм для 

забезпечення 
запобігання 

поширенню COVID-19 
Організація, шдготовка, проведення 
голосування та встановлення результатш 
голосування виборів ректора Т ДА ТУ 
Організація, шдготовка, проведення 
голосування та встановлення результапв 
голосування виборів ректора ТДА ТУ 
Організація, шдготовка, проведення 
голосування та встановлення результатш 
голосування виборів ректора ТДА ТУ 
Організація, пщготовка, проведення 
голосування та встановлення результапв 
голосування виборів ректора ТДАТУ 
Організація, шдготовка, проведення 
голосування та встановлення результапв 
голосування виборів ректора ТДА ТУ 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відому. Із запропонованим 
розподілом обов' язків між членами Виборчої комісії погодитись, прийняти. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

«за» 9 голосів,· 

«проти» - немає; 

«утримались» немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 



2. Про прийняття від Організаційного комітету списку осіб, які мають

право брати участь у виборах ректора Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного. 
СЛУХАЛИ: голову Виборчої комісії Кувачова В.П., який доповів, що 

Виборчій комісії 26 жовтня 2021 р. Організаційним комітетом передано список 
осіб, які мають право брати участь у виборах ректора ТДА ТУ, засвідчений 

Організаційним комітетом: шдписами голови Сокола О.Г. 1 секретаря 

Білоцької О.М. 

Загальна кшьюсть 822 особи. Список виборців сформований з 
. . . 

представниюв, яю є науковими, науково-педагопчними, педагопчними 

працівниками університету та його відокремлених структурних підрозділів -
619 осіб (75,3%); представників із числа штатних працівників, які не є 

. . . 

науковими, науково-педагопчними та педагопчними працшниками 

університету та його відокремлених структурних підрозділів 76 (9,3%); 

виборних представників із числа студентів університету та його відокремлених 
структурних підрозділах 127 осіб (15,4%), які мають право брати участь у 

виборах ректора Т ДА ТУ. 

УХВАЛИЛИ: Засвідчити отриманий від Організаційного комітету список 
виборців, сформований з представниюв, яю є науковими, науково-

. . . . . 

педагопчними, педагопчними працшниками; представниюв 1з числа штатних 
. . . . . 

працшниюв, яю не є науковими, науково-педагопчними та педагопчними 

працівниками університету та його відокремлених структурних підрозділів; 
виборних представників із числа студентів університету та його відокремлених 
структурних підрозділах, що мають право брати участь у виборах ректора 
ТДАТУ, підписами голови Головної виборчої комісії ТДАТУ Кувачова В.П. і 

секретаря Головної виборчої комісії ТДАТУ Грицаєнко І.М. Взяти вказаний 
список до подальшої роботи Головної виборчої комісії ТДАТУ. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

«за» 9 голосів; 

«проти» - немає; 

«утримались» немає. 
Рішення прийнято одноголосно. 

3. Про розподіл роботи зі списком для голосування між членами

Виборчої комісії, а також корегування обов'язків членів виборчої комісії у 

день голосування 11 листопада 2021 року. 

СЛУХАЛИ: голову Виборчої комісії Кувачова В.П., який скорегував та 
запропонував затвердити функціональні обов'язки між членами виборчої 

комісії на день виборів 11 листопада 2021 року. 



№ 

1. 

2. 

2.1 

' 

2.2 

····· · ···················"' 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

Функції членів виборчої комісії 

Забезпечення підготовки 
прим1щення для проведення 
голосування ( спільно з 
Організаційним комітетом 
проведення виборів ректора 
ТДАТУ) 

Провести підготовче засідання, 
шд час якого: 

- оглянути збереження стрічки,
якою опечатано сейф
- надати виборчу скриньки для
огляду членами Виборчої
ком1с11, кандидату на посаду
ректора ТДАТУ, спостерігачам
- опломбувати та опечатати
печаткою скриньку, встановити
її у визначеному для неї місці
- відкрити сейф із бюлетенями і

. . .

на шдстав1 витягу 1з протоколу
Виборчої комісії про
виготовлення бюлетенів,

.. . . 

ОГОЛОСИТИ !ХНЮ КlЛЬКlСТЬ 

- зафіксувати кількість
бюлетенів у протоколі засідання
Виборчо"�· комісії та в протоколі
Виборчої комісії про результат
голосування

- передати необхідну кількість
бюлетенів для голосування
членам Виборчої комісії, які
бу дуть видавати бюлетені
- засвщчити отримання
бюлетенів, проставивши підпис
у відомості, забезпечити 'іх
збереження і дотримання
порядку їх видачі виборцям

. 

Відповідальна особа 

Кувачов В.П., 
Орел О.М., 

Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П. 

Члени виборчої 
KOMlCll 

Кувачов В.П. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Члени Виборчої 
. ... . 

KOMlCll, ЯКІ видають 
бюлетені: 

Яцух О.О., 
Бондар А.М., 

Гапріндашвілі Н.А., 
Нестеров О.С., 

Филоненко А.В . 

Термін 
виконання 

До 
1 О.11.2021р. 

За 120 хв. до 
початку 

голосування 
І 1.11.2021 р. 



№ 

2.8 

2.9 

з. 

4. 

5. 

6. 

··········-----·--·----·

7. 

8. 

9. 

Функції членів виборчої комісії 

- передати членам Виборчої
. ... . . 

KOMICll, ЯКІ працюють 31
списком, аркуш� списку
виборців
- забезпечити збереження списку
виборців і дотриман�я порядку
його використання

Спостерігати за тим, щоб 
бюлетені для голосування 
заповнювалися особою, яка бере 
участь у голосуванні, особисто в 
кабіні для таємного голосування 
Закрити приміщення для 
голосування 

Підрахувати кількість 
невикористаних бюлетенів для 
голосування та погасити 1х 
шляхом вщр1зання правого 
НИЖНЬОГО К>-::Та 
Внести інформацію про 
КІльюсть невикористаних 
бюлетенів до протоколу 
_результапв голосування 
Розмістити таблички на столах 
для підрахунку бюлетенів: 
«Кюрчев С.В.», «ЗА», «НЕ 
ПІДТРИМУЮ», «НЕДІЙСНІ» 
Перевірити цілісність печаток, 
вщкрити скриньку для 
голосування та викласти н вм1ст 
на СТІЛ 

. ' 

Підрахувати загальну кількість 
бюлетенів, виявлених у скриньці 
для голосування 

Відповідальна особа Термін 
виконання 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Члени виборчої 
комісії, які видають 

бюлетені: 
Яцух О.О., 

Бондар А.М., 
Гапріндашвілі Н.А., 

Нестеров О.С., 
Филоненко А.В. 

Бінчев О.Ф. 

Кувачов В.П. 

Орел О.М., 
Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Орел О.М., 
Грицаєнко І.М. 

Орел О.М., 
Грицаєнко І.М. 

Орел О.М., 
Грицаєнко І.М. 



No 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

-------

Функції qленів виборчої комісії 

Оголосити кількість бюлетенів, 
поданих ЗА кандидата, НЕ 
ШДТРИМУЮ, а також кількість 
бюлетенів, визнаних недійсними 
Перевірити, чи відповідає 
кількість осіб, які ВЗJ!ЛИ участь у 

. . . 
голосуваню, кшькосп 
бюлетенів, поданих ЗА 
кандидата, НЕ ШДТРИ

М

УЮ, а 
також кількості бюлетенів 
визнаних недійсними 
Оголосити результати 

. . 
шдрахунку ГОЛОСІВ

Включити результати 
шдрахунку до протоколу про 
результати голосування 
Скласти протокол про 
результати голосування у двох 
оригінальних примірниках 
Отримати результати 
голосування вщ дшьничних 
виборчих комісій відокремлених 
структурних підрозділів 
Скласти узагальнений протокол 
про результати голосування у 
двох оригінальних примірниках 
Оприлюднити результати 
виборів шляхом розміщення у 
друкованому ВИГЛЯДІ ВЩПОВЩНОІ

інформації на інформаційних 
стендах у доступних для 
загального огляду м1сцях, а 
також на офіційному сайті 
ТДАТУ 
Передати документацію, 
пов'язану з проведенням 
виборів, до Організаційного 
комітет.у з проведення виборів 
ректора Т ДА ТУ 

r .
1

, 

Відповідальна особа 
Термін 

виконання 

Кувачов В.П. 

Орел О.М., 
Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П. 

Грицаєнко І.М. 

Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко І.М. 

Кувачов В.П., 
Грицаєнко [.М. 

Протягом 24 

Кувачов В.П., ГОДИН ПІСЛЯ 

складання 
Грицаєнко І.М. 

загального 
протоколу 

Кувачов В.П., До 
Грицаєнко І.М. 17.11.2021 р. 



Розподілити роботу зі списками осіб, які мають право брати участь у 

виборах, та кількості виборчих бюлетенів для видачі під час голосування між 

членами Виборчої комісії з проведення виборів ректора Таврійського 

·д м державного агротехнолопчного уншерситетv 1меш митра отарного: 

№ 

1. 
2. 

З. 
4. 

5. 

ПІБ члена Виборчої комісії 
Перші літери прізвищ виборців 

lПll1 /підрозділи/ студенти 

БОНДАР Андрій Миколайович ІПП1: А- З 

Г АПРІНДАШВІЛІ Нона Арчилівна ІПП1: І - О 

ЯЦУХ Олена Олексіївна ІПП1: П-Я 

НЕСТЕРОВ Олексій Сергійович Інші 

ФИЛОНЕНКО Артем Здобувачі 
Володимирович 

УХВАЛИЛИ: взяти зазначену інформацію до виконання.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
Ухвала підтримана відкритим голосуванням учасників засідання: 

«за» 9 голосів; 

«проти» - немає; 

«утримались» немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Голова Головної виборчої комісії 
� 

Володимир КУВАЧОВ 

· � / Ігор ГРИЦАЄНКОСекретар Головної виборчої комісії 
'1l 

І/ 
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