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засiдання Головноi виборчоТ KoMicii з проведення виборiв ректора
Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситету

iMeHi !митра Моторного

м. Мелiтополь 28 rковтня 202| р

На засiданнi Головноi виборчоi KoMicii з виборiв рекrора Таврiйського
дерх(авного агротехнологiчного унiверситету iMeHi Щмитра Моторного (далi
ТЩАТУ) були

ПРИСУТНI члени Головноi виборчоi KoMicii:
1. КУВАЧОВ Володимир Петрович - голова Головноi виборчоi KoMicii;
2. ОРЕЛ Олександр Миколайович - заступник голови Головно'i виборчоi

KoMicii;
З. ГРИЦАеНКО Iгор Миколайович - секретар Головноi виборчоi KoMicii;
4. БОНДАР Андрiй Миколайович;
5 ГАПРIНДАШВIЛI Нона Арчилiвна;
6. НЕСТЕРОВ Олексiй Сергiйович;
7. ФИЛОНЕНКО Артем Володимирович;
8, ЯЦУХ Олена Олексiiвна;
Присутнi 8 iз 9 членiв Головноi виборчоi KoMicii.
Засiдання Головноi виборчоi KoMicii € правомочним.

ПОРЯДОК !ЕННИИ:
1. Про затвердження iнформачii щодо дати, мiсця та часу проведення

виборiв ректора Унiверситеry.
2. Про оприлюднення передвиборчоi програми кандидата на посаду

ректора Таврiйського державного агротехлологiчного унiверситегу iMeHi

.Щмитра Моторного.
З. Про затвердя(ення форми виборчого бюлетеня таемного голосрання.
4. Про затвердження дати, мiсця iчасу виготовлення бюлетенiв для

тасмного голосування та iнформуъання кандидата на посаду ректора, його
представни Ki в та спостерiгачi в.

5, Про пiдготовку примiщення дllя голосування.

1. Про затвердження iнформацii щодо дати, мiсця та часу проведення
виборiв ректора Унiверситету.

СЛУХАЛИ:
Голову Головноii виборчоi KoMicii ТДАТУ (далi Виборча комiсiя)

Кувачова В.П., який зазначив, що вибори рекгора ТДАТУ будуть проведенi 11

листопада 2021 р.
Час голосування: 900 - l 500.

Мiсце проведення виборiв рекгора - хол I]Ki! (проспекг Богдана
Хмельницького, l8, м. Мелiтополь, 1 поверх корпусу I-{eHTpy культури i

дозвiлля ТДАТУ).



Iнформачiю про дату, час та мiсце проведення виборiв реIсгора розмlстити
на сайтi Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситету iMeHi

!митра Моторного (http://www.tsatu.edu.ua/) у виглядi оголошення.

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновrlну дату, час та мiсце проведення
виборiв ректора Унiверситсгу та розмiстити запропоновану iнформацlю на
iнформачiйних ресурсах Унiверситету.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
У х в ала п id m puM а н а в iD крu m шrчt z ол о су ва н ня,уt уч а сн uK i в з а с i d ан н я :

кза> 8 zолосiв;
кпроmu> - немае;
к уm рuлlалu сь ) н еJ||а€.

Рiшення прийняго одноголосно.

2, Про оприлюднення передвиборчоI програми кандидата на посаду

ректора Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситету iMeHi

flмитра Моторного.

СЛУХАЛИ:
Голову Виборчоi KoMicii Кувачова В.П., який зазначив, що до Виборчоi

KoMicii надiйшла виборча програми кандидата на посаду ректора Таврiйського

державного агротехнологiчного унiверситету iMeHi ffмитра Моторного, а саме:

ОГОЛОШЕННЯ

1 1 листопад а 202| року з 900 до 1 500 год. в холi ЦКiД
унiверситету (проспект Богдана Хмельницького, 18,

м. Мелiтополь, 1 поверх корпусу ЦКiД ТДАТУ)
вiдбулуться вибори ректора Таврiйського державного

агротехнологiчного унiверситету iменi,Щмитра Моторного.

Прuмimка: Bcil+l вuборцям обов'язково маmц оduн з tпакuх dolEMeHпiB, ulо
посвiёчуюmЬ особу: паспорtп zромаdяttuна YKpaiHu; паспорлtl ?ромаlянuна YKpaiHu
dля вuьDу за kopdoH; dutl,помаmuчнuй паспорm ykpatttu; лt uмчасове посвilчення

zр омаdянuлtа YKpaiHu; посвidченпя воliя; с mуdенtпськuй квumок,

Головна виборча комiсiя Таврiйського державного агротехнологiчного

унiверситеry iMeHi,Щмитра Моторного

Кюрчева Сергй Володимировича.

l



Зазначена програми оприлюднена вiдповiдно до вимог п. 4.7 <Положенrrя
про Головну виборчу комiсiю з проведення виборiв рекrора Таврiйського
дер}кавного агротехнологiчного унiверситету iMeHi ,,Щмитра Моторного> та п.

1 .4 , З .2.8 <Положення про органiзачiйний KoMiTeT з проведення виборiв ректора
Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситету iMeHi flмитра
Моторного> та розмiщенi на сайтi Унiверситеry у визначений строк

запропон}ъав затвердити факт оприлюднення зазначеноi виборчоi програми.

УХВАЛИЛИ: затвердити факт оприлюднення виборчоi програми
кандидата на посаду ректора Таврiйського дерх{авного агротехнологiчного

унiверситету iMeHi flмитра Моторного Кюрчева Сергiя Володимировича на
сайтi Унiверситету
2аУ, та розмiстити ii на iнформацiйному стенд1.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Ухвала пidmрuмана вidкрumuм 2олосувйrнятч, учаснuкiв засiOання:
кза> 8 zолосiв;
кпроmu) - нема€;
купрuмалuсь > нема€.
Рiшення прийнято одноголосно.

затвердження форми виборчого бюлетеня3. Про
голосування для обрання ректора ТаврiЙського

для та€много
державного

агротехнологiчного унiверситету iMeHi !митра Моторного.

СЛУХАЛИ:
Голову Виборчоi KoMicii Кувачова В.П., який доповlв, що у вlдповlдностl

до вимог ст. 42 Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>, Постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 05 грудня 2014 р. Jф726 кМетодичнi рекомендацii щодо
особливостей виборчоi KoMicii та порядку обрання керiвника закладу вишоi
освiти> та Наказу MiHicTepcTBa освiти i науки вiд 14 сiчня 2019 р. NоЗ2 <Про

затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчоi koMicii з

виборiв керiвника закладу вищоi освiти> необхiдно затвердити форму
виборчого бюлетеня. У бюлетенi зазначити одна кандидатура на посаду ректора
Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситету iMeHi !митра
Моторного: Кюрчева Сергiя ВолодимировшIа - доктора технiчних наук,
професора.

Пропонусться наступна форма виборчого бюлетеня для та€много
голосування про обрання рекгора Таврiйського державного агротехнологlчного

унiверситеry iMeHi !митра Моторного.



Дверс:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни
14 сiчrrя 20l9 року }1Ъ 32

Форма No 2

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
та€много голосування для обрання ректора

Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситеry iMeHi Щмитра
Моторного на виборах <<11>> листопада 2021 року

Прiзвище, iм'я,
по батьковi кандидата

PiK народженrrя, мiсце роботи
та посада кандидата

зА нЕ
ПIДТРИМУЮ

КЮРЧЕВ Сергiй
Володимирович

1 977, Таврiйський державний
агротехнологiчний унiверситег
iMeHi ,Щмитра Моторного, декан
MexaHi ко-технологiчного
факультегу

Примiтка !ля злiйснення волевиявлення у колонцi <<ЗА> чи <НЕ ПI.ЩI?ИМУЮ> навпроти кдlдидата особа, яка

бере участь у го-лосуваякi, СТаВИТЬ ПОЗНаЧt\т (+) (пJшос) або iнпlу, що засвiдч€ iJ волеви8лення.

Виборець може зробити лише одну позначtg.

Реверс:

Виборчий бюлетень таемного голосування на виборах ректора Таврiйського

державного агротехнологiчного унiверситgгу iMeHi Щмитра Моторного
( 1 1) листопада 2021 року забороняеться знищ}tsати, пошкоджувати або виносrги
виборчrй бюлетень пiд час голосування з примiщення, де вiдбувасться
голосування.

цей виборчIй бюлетень зберiга€ться в Таврiйському державному
агротехнологiчному унiверситетi iMeHi !митра Моторного протягом п'яти poKiB.

Бюлетень для голосування може бlти визнаний недiйсним у таких випадках:

- якщо у бюлетенi зроблено двi позначки;
- якшо не зроблено жоднот позначки;
- якшо немокпиво з iнших причин встановити змiст волевиявлення.

Голова виборчоi Koмicii

Секрегар виборчоi Koмicii

В.П. Кувачов

I.M. Грицаенко



УХВАЛИЛИ: Представленi головою Виборчоi KoMicii форму та змrст
виборчого бюлетеня таемного голосування для обрання ректора Таврiйського
державного агротехнологiчного унiверситеry iMeHi .Щмитра Моторного
ЗАТВЕРДИТИ,

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
Ухвала пidmрuмана вidкрuпuм Zолосування]"l учаснuкiв засiOання:

<за> 8 zолосiв;
(проmu) - неп4ае;
< уmрuмалuсь, немас.
Рiшення прийняrо одноголосно.

4. Про затвердження дати, мiсця i часу виготовлення бюлетенiв для
та€многО голосуваннЯ та iнформування каIцидатiв на посаду ректора, Тх

представникiв та спостерiгачiв.
СЛУХАЛИ:
ГоловУ Виборчоi KoMicii Кувачова В.П., який зазначив про необхiднiсть

затвердження дати, мiсця i часу виготовлення бюлетенiв для таемного

голосування.
вiдповiдно до п. 4,4 <положеrшя про виборчу комiсiю з проведення

виборiв рекгора Таврiйського державного агротехнологiчного унiверситеry
iMeHi Щмитра Моторного>, затвердженого вченою ралою унiверситgгу вiд 30

березня 2021 року, протокол ЛЬ7 та п. 3.12 Положення про порядок проведення
Таврiйського агротехнологlчного унlверситетувиборiв ректора Таврiйського державного агротехнологlчного унlверситету

iMeHi Щмитра Моторного вiд 30 березня 2021 року, протокол ЛЬ7, виготовлення

бюлетенiв повинно вiдбуватися не пiзнiше нiж за 12 та не ранiше 20 годин до
початку проведення виборiв у кiлькостi, що вiдповйае кiлькостi осiб, якi мають

право брати участь у виборах та вкшоченi до списку виборчiв (на виборчих

дiльницях - у кiлькостi, що вiдповiдае кiлькостi осiб, включених до списку
виборчiв на виборчй дiльничi).

Зазначив про можливiсть виготовлення бюлетенЬ в Копiюва.lIьно-

розмнох{уваJIьному бюро тддту, ауд. 1.1l7, де наявнi yci необхiднi технiчнi
засоби. Також зазначив, що необхiдно проiнформувати кандидата на посаду

ректора, його представникiв та Bcix зареес,трованих у встановленому порядку

спостерiгачiв про дату, час i мiсце виготовлення бюлетенiв.
Зазначив, що бюлетенi повиннi бути виготовленi у кiлькостi, що вiдповiдас

кiлькостi виборчiв, якi мають право брати участь у голосуваннi, у вiлповiлностi

до списку, переданого органiзацiйним KoMiTeToM, а саме 448 штук на виборчiй

дiльни цi в самому унiверситетi.
Виборчi бюлетенi для ВСП виготовляються дiльничними виборчими

комiсiями ВСП (п. 3.2.4 ПОЛОЖЕННЯ про .Щiльничну виборчу комiсrю з

проведеннЯ виборiв рекгора Таврiйського державного агротехнологiчного

унiверситеry iMeHi !митра Моторного) у кiлькостi вiдповiдно до списку
виборчiв у ВСП.

УХВАЛИЛИ: Розпочати виготовленЕя виборчих бюлетенiв для таемного
голосування l0 листопада 2021 року о l4-00 у Копiювально-розмножувальному



бюро ТЩАТУ, ауд. 1.117, у KйbKocTi 448 штук. Повiдомити кандидата на
посаду ре}сгора, його прелставникiв та спостерiгачiв про дату, час i мiсце
виготовлення бюлетенiв.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
ухвала пidmрuмана вidкрumuм lолосуваннrL|rl учаснuкiв засidання:
<за> 8 zолосiв;
кпроmu) - немае;
< уmрuмалuсь > немае-
Pi шення прий нято одкоголосно.

5. Про пiдготовку примiщення для голосування.
СЛУХАЛИ:
Голову Виборчоi KoMicii Кувачова В.П. про пiдготовку виборчою комiсiсю

примiщення дш голосування.
BiH зазначив, що виборчу дiльниrцо необхiдно розмiстити в холi 1 поверху

центру кульryри i дозвiлля унiверситсгу.
У примiщеннi виборчоi дiльницi мzlють знаходитися до б кабiнок для

голосування та одна прозора скринька для бюлетенiв. На виборчй дiльницi
,u*o* .rour*rHi бути розмiщенi п'ять столiв для членiв виборчоi KoMicii, якi

мають бути обладнаннi захисними екранами. На столах розмiщуються таблички

з першими лiтерами прiзвищ виборчiв Нпп, пiдроздiли, студенти для

спрощення процед}ри реестрацii виборiв при видачi бюлетенiв. Також повиннi

буiи розмiщЬнi столи дJIя голови, заступника голови та секретаря Виборчоi

KoMicii з вiдповiдними покажчикilми.
входi до виборчоi дiльницi проводитись температурниина входi до виборчоi дlльницl мають ма€ проводитись темrlсраlурнии

скринiнг виборчiв, повиннi бути дезiнфектори. Члени Виборчоi koMicii мають

бути у масках та рукавичках. Bci виборчi мають бути в захисних масках та при

собi мати кульковi ручки для заповненIfi бюлетенiв.
На виборчЙ дiльницi повинна бути розмiщена необхiдна оргтехнiка,

встановлена камера вiдеоспостереження з дотримаЕням TaeMHocTi голосування,

шо фiксуватиме процес голосрання iлiлрахунку голосiв.
ухвдлилИ: взяти зазнаqену iнформачiю про пiдготовку примiщення

виборчоi дiльницi до виконаЕня.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
ухвала пidmрuллана вidкрumuлl zолосуваннял, учаснuкiв засidання:

кзал> 8 zолосiв:
(проmu)) - нема€;
к уmрuJ|,Iалuсь ) нема€.
Рiшення прийняго одноголосно.

Голова Головноi виборчоi KoMi Володимир КУВАЧОВ

Секретар Головноi виборчоТ KoMicii Iгор ГРИI]А€НКО


