
КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

засідання дільничної виборчої комісії №4 з виборів керівника  

вищого навчального закладу ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

м. Київ        21 лютого 2017року 

На засіданні дільничної виборчої комісії з виборів керівника ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

присутні: 

1. Правдивий А.М., завідувач відділення «Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голова дільничної виборчої комісії; 

2. Загіка О.А., помічник директора з кадрової роботи, заступник голови 

дільничної виборчої комісії; 

3. Коберська Г.М., голова циклової комісії природничих дисциплін, 

секретар дільничної виборчої комісії 

4. Сільченкова Л.Г., завідувач канцелярії, член дільничної виборчої 

комісії; 

5. Піщанський Д.Є., голова студентського профбюро, студент третього 

курсу, відділення ««Техніко-інформаційних спеціальностей», 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», член 

дільничної виборчої комісії 

Присутні 100%  членів дільничної виборчої комісії. 

Засідання дільничної виборчої комісії правомочне. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 

1. Про призначення дати, місця і часу проведення виборів ректора ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

2. Про отримання від головної Виборчої комісії з проведення виборів 

ректора КНЕУ списків виборців.  

3. Про виготовлення реєстраційних листів видачі бюлетенів таємного 

голосування виборців.  

4. Про виготовлення виборчих бюлетенів. 

За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

ПО ПИТАННЮ ПЕРШОМУ: 

Слухали: 

Правдивого А.М., завідувача відділення «Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голову дільничної виборчої комісії , який доповів про 
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про призначення дати, місця, часу проведення виборів ректора ДВНЗ «КНЕУ 

імені В.Гетьмана». Вибори необхідно провести 28 лютого 2017 року за 09.00 

до 15.00, що передбачено наказом В.о. ректора Університету від 27.12.2016 

року №958. Інформацію про дату, місце, час проведення виборів ректора 

розмістити на сайті Коледжу. 

 

Вирішили: Інформацію прийняти до відома. 

Голосували «за» одноголосно 

 

 ПО ПИТАННЮ ДРУГОМУ: 

Слухали: 

Правдивого А.М., завідувача відділення «Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голову дільничної виборчої комісії , який доповів про 

отримання від головної Виборчої комісії з проведення виборів ректора ДВНЗ 

«КНЕУ імені В.Гетьмана» списків виборців, що мають право голосувати на 

дільниці №4. Загальна кількість виборців – 75 (сімдесят п’ять). 

     

Вирішили: Затвердити надані списки виборців та розмістити затверджений 

список на сайті Коледжу та на дошках оголошень. 

    Голосували «за» одноголосно. 

 

ПО ПИТАННЮ ТРЕТЬОМУ: 

Слухали: 

Правдивого А.М., завідувача відділення «Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голову дільничної виборчої комісії , який доповів, про те 

що на основі списку, який отримано від головної Виборчої комісії з 

проведення виборів ректора  ДВНЗ «КНЕУ імені В.Гетьмана» виготовлені 

реєстраційні листи видачі бюлетенів таємного голосування виборців, що 

мають право голосувати на дільниці №4. 

 

Вирішили: Затвердити виготовлені списки виборців підписами голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії та до моменту голосування зберігати ці 

списки у голови виборчої дільничної комісії. 

    Голосували «за» одноголосно. 

 

ПО ПИТАННЮ ЧЕТВЕРТОМУ: 

Слухали: 

Правдивого А.М., завідувача відділення «Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голову дільничної виборчої комісії , який доповів, про те 

що для проведення виборів необхідно виготовити бюлетені для таємного 

голосування, які мають бути надруковані, підписані головою і секретарем 

виборчої комісії та затверджені гербовою печаткою КІСІТ ДВНЗ «КНЕУ 

імені В.Гетьмана»  у проміжку з 13.00 до 21.00  27 лютого 2017 р. у кількості  
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