ПРОТОКОЛ № 2
засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
від 30 листопада 2020 року
ПРИСУТНІ: Бабінець Ю.О., Берест О.М., Борисенко О.І., Вертіль А.В.,
Демченко Я.А., Король А.П., Крамська С.Г., Москаленко М.П., Моцак С.І.,
Савченко З.В., Скиба О.О., Хворостіна Ю.В., Чирва Т.О., Чхайло М.Б.,
Шкіль Я.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Визначення місця проведення голосування та роботи виборчої комісії.
2. Про оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів
ректора університету.
3. Вибір форми бюлетеня для голосування затвердженого Міністерством
освіти і науки України та внесення кандидатур до виборчого бюлетеня для
голосування.
4. Ознайомлення зі списком виборців.
5. Визначення дати, часу і місця виготовлення бюлетенів.
6. Про розподіл обов'язків між членами комісії під час під час голосування та
підрахунку голосів на виборчій дільниці.
7. Затвердження графіку роботи комісії під час під час голосування та
підрахунку голосів на виборчій дільниці
8. Про забезпечення виборчої комісії та приміщення для голосування
необхідним обладнанням, інвентарем та оргтехнікою.
9. Різне
По першому питанню
СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який зазначив, що відповідно до п. 4
наказу Міністерства освіти і науки України № 265-к від 15 вересня 2020 року
«Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка» вибори
ректора необхідно провести 09 грудня 2020 року. Відповідно до п. 3.3.
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, вибори
проводяться шляхом таємного голосування, яке здійснюється з 9 до 15 години
у приміщеннях університету. І запропонував провести вибори у ауд. №202
розташовану за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 15, «проти» – 0, «утримались» – 0.
УХВАЛИЛИ: Провести вибори ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка
09 грудня 2020 року шляхом таємного голосування з 9 до 15 години у
ауд. №202 розташовану за адресою: м. Суми, вул. Роменська, 87.
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По другому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який запропонував до 02.12.2020 року
оприлюднити інформацію про дату, час і місце проведення виборів ректора на
офіційному сайті університету у розділах «Новини» та «Вибори ректора» та
інформаційних стендах університету. Також розіслати цю інформацію на
електронні пошти структурних підрозділів. Відповідальність за оприлюднення
даної інформації покласти на Скибу О.О.
По третьому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який зазначив, що відповідно до наказу
МОН України від 14.01.2019 № 32 «Про затвердження форм виборчого
бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої
освіти» затверджено дві форми Виборчого бюлетеня: 1) форма Виборчого
бюлетеня (за наявності кількох кандидатів на посаду керівника) (форма № 1);
2) форма Виборчого бюлетеня (за наявності одного кандидата на посаду
керівника) (форма № 2). Відповідно до листа № 1/11-8304 від 20.11.2020 року
МОН України вносить до закладу вищої освіти для голосування кандидатури
претендентів на посаду ректора Сумського державного педагогічного
університету імені А.С. Макаренка: Жучка Анатолія Володимировича,
доктора фізико-математичних наук, професора; Лянного Юрія Олеговича,
доктора педагогічних наук, професора. Запропонував обрати форму № 1 для
виборчого бюлетеня і внести до виборчого бюлетеня кандидатури зазначених
осіб.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.
УХВАЛИЛИ: Обрати форму № 1 Виборчого бюлетеня (за наявності
кількох кандидатів на посаду керівника) для проведення виборів ректора
університету шляхом таємного голосування та внести до Виборчого бюлетеня
кандидатури претендентів на посаду ректора Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка: Жучка Анатолія
Володимировича, доктора фізико-математичних наук, професора; Лянного
Юрія Олеговича, доктора педагогічних наук, професора.
По четвертому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який повідомив, що 26 листопада 2020
року голова Організаційного комітету з проведення виборів ректора
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
Жуков В.Л. подав загальний списки виборців до Виборчої комісії, який
налічує 487 (чотириста вісімдесят сім) осіб.
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По п’ятому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який зазначив, що відповідно до п. 3.2.6.
Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора Сумського
державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, виготовлення
бюлетенів здійснюється не раніше ніж за 20 і не пізніше ніж за 12 годин до
початку виборів у кількості, яка відповідає кількості осіб, включених до
списку виборців на виборчій дільниці. Кандидати на посаду ректора
Університету та спостерігачі мають право бути присутніми під час
виготовлення бюлетенів для голосування. Запропонував розпочати
виготовлення виборчих бюлетенів 08 грудня 2020 року о 14 годині у
видавництві СумДПУ імені А.С.Макаренка; посвідчення бюлетенів своїми
підписами головою і секретарем Виборчої комісії та скріплення їх печаткою
Університету провести у ауд. 202 у присутності членів Виборчої комісії одразу
після їх виготовлення. Відповідальними за виготовлення виборчих бюлетенів
призначити голову Виборчої комісії - Хворостіну Ю.В., секретаря Виборчої
комісії - Чирву Т.О.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: Виготовлення виборчих бюлетенів у кількості 487
(чотириста вісімдесят сім) штук розпочати 08 грудня 2020 року о 14 годині у
видавництві СумДПУ імені А.С.Макаренка; посвідчення бюлетенів своїми
підписами головою і секретарем Виборчої комісії та скріплення їх печаткою
Університету провести у ауд. 202 у присутності членів Виборчої комісії одразу
після їх виготовлення. Відповідальними за виготовлення виборчих бюлетенів
призначити голову Виборчої комісії - Хворостіну Ю.В., секретаря Виборчої
комісії - Чирву Т.О.
По шостому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який запропонував розподілити обов'язки
між членами комісії під час голосування та підрахунку голосів на виборчій
дільниці таким чином:
- за роботу з бюлетенями та списками виборців відповідають:
перший стіл: Берест Олена Миколаївна, Моцак Світлана Іванівна;
другий стіл: Бабінець Юлія Олександрівна, Демченко Яна Анатоліївна;
третій стіл: Борисенко Олександра Іванівна, Шкіль Вікторія.
- за підтримання належного порядку, контроль за кількість виборців у
приміщенні для голосування, дотримання епідемічно-санітарних норм для
протидії поширення коронавірусної хвороби COV1D-19 (наявність маски,
дотримання дистанції) відповідають: Чхайло Микола Борисович, Король
Андрій Петрович.
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- за підтримання належного порядку, контроль за забезпеченням таємності
голосування, опускання бюлетеня для голосування у скриньку
відповідають: Вертіль Антон Вікторович, Москаленко Микола Павлович.
- за підтримання належного порядку спостерігачами, акредитованими
представниками засобів масової інформації відповідають: Крамська
Світлана Г'ригорівна, Савченко Зоя Валентинівна.
- на етапі встановлення результатів голосування відповідальний за
підрахунок загальну кількість виданих для голосування бюлетенів та
кількість бюлетенів, наявних у скриньках для голосування: Москаленко
Микола Павлович.
- на етапі встановлення результатів голосування відповідальний за
розкладання бюлетенів для голосування на місця, позначені окремими
табличками, при цьому показує кожний бюлетень усім членам комісії та
особам, присутнім під час підрахунку голосів, та оголошує прізвище
кандидата, за якого подано голос: Вертіль Антон Вікторович.
- на етапі встановлення результатів голосування після розкладення
бюлетенів поданих окремо за кожного кандидата та недійсних бюлетенів
відповідальний за підрахунок вголос кількості бюлетенів, поданих за
кожного з кандидатів, а також кількість недійсних бюлетенів: Король
Андрій Петрович.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ: Затвердити вище зазначений розподіл обов'язків між
членами комісії під час голосування та підрахунку голосів на виборчій
дільниці.
По сьомому питанню

СЛУХАЛИ: Хворосгіну Ю.В., який запропонував у день виборів 09
грудня 2020 року розпочати роботу Виборчої комісії з підготовчого засідання
о 08 годині 15 хвилин. Обідні перерви між членами Виборчої комісії
розподілити наступним чином:
13:00 - 13:30 Моцак Світлана Іванівна, Демченко Яна Анатоліївна, Борисенко
Олександра Іванівна, Хворостіна Юрій В ’ячеславович, Вертіль
Антон Вікторович, Чирва Тамара Олександрівна
13:30 - 14:00 Берест Олена Миколаївна, Бабінець Юлія Олександрівна, Шкіль
Вікторія, Скиба Ольга Олександрівна, Чхайло Микола Борисович
14:00 - 14:30 Король Андрій Петрович, Москаленко Микола Павлович,
Крамська Світлана Григорівна, Савченко Зоя Валентинівна
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - 0, «утримались» - 0.
УХВАЛИЛИ: Затвердити вище зазначений графік роботи комісії під час
під час голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці.
По восьмому питанню

СЛУХАЛИ: Хворостіну Ю.В., який ознайомив членів Виборчої комісії зі
змістом службових записок Першому проректору Сумського державного
педагогічного університету імені А.С. Макаренка Пшеничній Л.В. про
забезпечення охороною приміщення для голосування з моменту
опломбування сейфу з бюлетенями 08 грудня 2020 року до завершення
підрахунку голосів та забезпечення виборчої комісії і приміщення для
голосування необхідним обладнанням, інвентарем та оргтехнікою:
- медичні маски - 120 штук;
- стерильні рукавички - 50 штук;
- антисептик для рук - 2 штуки;
- скринька для голосування - 1 штука;
- кабінки для голосування - 4 штуки;
- письмові столи - 3 туки;
- сейф (металева шафа) - 1 штука;
- скоч широкий - 1 штука;
- стрічка для розмітки дистанції - 1 штука
- відеокамеру зі штативом - 1 штука;
- шарикові ручки - 12 штук;
- олівці - 6 штук;
- конверти розміром А-4 - 5 штук;
- лінійки розміром 30 см - 6 штук.

Голова виборчої комісії

Ю.В. Хворостіна

Секретар виборчої комісії

Т.О. Чирва
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