
КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет  

імені Вадима Гетьмана» 

 

П Р О Т О К О Л № 3 

засідання дільничної виборчої комісії №4 з виборів керівника  

вищого навчального закладу ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

 

м. Київ         24 лютого 2017 року 

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 є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ. 

 

Про затвердження виборчого бюлетеня для обрання ректора ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

 

ПО ОБГОВОРЮВАНОМУ ПИТАННЮ : 

Слухали: 

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

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

від Міністерства освіти і науки України листа «Про проведення виборів ректора 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»(вх. № 01/02-90).У листі повідомляється, що Міністерство освіти і 

науки України згідно із абзацом другим частини третьої статті 42 Закону України 

«Про вищу освіту» вносить до вищого навчального закладу для голосування 

кандидатуру претендента на посаду ректора ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» доктора економічних наук, 

професора Лук’яненка Дмитра Григоровича. Пропонується наступна форма 

виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання ректора ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». 

 



2 
 

Аверс 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання ректора 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

на виборах 28 лютого 2017 року 

 

 

м. Київ, Львівська площа, 14, актовий зал 

 

Прізвище, ім'я, 

по батькові кандидата 

Рік народження, місце роботи та 

посада кандидата 
ЗА ПРОТИ 

Лук’яненко Дмитро 

Григорович 

1955, ДВНЗ «Київський 

національний економічний 

університет імені Вадима 

Гетьмана», перший проректор з 

науково-педагогічної та наукової 

роботи 

 

 

 

Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА» чи «ПРОТИ» навпроти кандидата 

особа, яка бере участь у голосуванні, робить позначку «+» (плюс) або «√», що засвідчує 

її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку. 

 

Реверс 

Виборчий бюлетень таємного для голосування на виборах ректора ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 28 лютого 

2017 року.        

Забороняється знищувати, пошкоджувати або виносити виборчий бюлетень під час 

голосування з приміщення, де відбувається голосування. 

          Цей виборчий бюлетень зберігається в ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» протягом п’яти років. 

          Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у таких випадках: 

    якщо у бюлетені зроблено дві позначки;  

    якщо не зроблено жодної позначки;  

    якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення. 

 

Голова дільничної 

виборчої комісії: 

  

А.М.Правдивий 

   

 М.П.  

   

Секретар дільничної 

виборчої комісії: 

  

Г.М.Коберська 
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