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КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана» 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання дільничної виборчої комісії № 4 з проведення виборів ректора ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

м. Київ                     12 січня 2017 року 

 

     На засіданні дільничної виборчої комісії з проведення виборів ректора ДВНЗ 

«КНЕУ імені Вадима Гетьмана» (далі – дільнична виборча комісія) присутні: 

1. Загіка О.А., помічник директора з кадрової роботи; 

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

спеціальностей»; 

3. Сільченкова Л.Г., завідувач канцелярії; 

4. Коберська Г.М., викладач географії, голова циклової комісії природничих 

дисциплін; 

5. Піщанський Д.Є., голова студентського профспілкового бюро, студент 

третього курсу, відділення «Техніко-інформаційних спеціальностей», 

спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», денної форми 

навчання. 

   Присутні 100% членів дільничної виборчої комісії. Засідання дільничної 

виборчої комісії є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про обрання голови дільничної виборчої комісії. 

Доповідач: Загіка О.А. 

2. Про обрання заступника голови дільничної виборчої комісії. 

Доповідач: Правдивий А.М. 

3. Про обрання секретаря дільничної виборчої комісії. 

Доповідач: Правдивий А.М. 

4. Розподіл обов’язків між членами дільничної виборчої комісії. 

Доповідач: Правдивий А.М. 

5. Про режим роботи дільничної виборчої комісії. 

Доповідач: Правдивий А.М. 

 

За порядок денний голосували «за» одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

   Загіка О.А. доповіла про необхідність обрання голови дільничної виборчої комісії.  

 

ВИСТУПИЛИ: 
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  Коберська Г.М., викладач географії, голова циклової комісії природничих 

дисциплін, запропонувала обрати головою дільничної виборчої комісії Правдивого 

А.М., завідувача відділення «Техніко-інформаційних спеціальностей». 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Головою дільничної виборчої комісії обрати Правдивого А.М., завідувача 

відділення «Техніко-інформаційних спеціальностей». 
 

Голосували «за» одноголосно. 
 

2. СЛУХАЛИ:  

   Правдивий А.М. доповів про необхідність обрання заступника голови дільничної 

виборчої комісії. 
  

ВИСТУПИЛИ: 

Сільченкова Л.Г., завідувач канцелярії, запропонувала обрати заступником голови 

дільничної виборчої комісії Загіку О.А., помічника директора з кадрової роботи. 
 

ВИРІШИЛИ:  

2. Заступником голови дільничної виборчої комісії обрати Загіку О.А., помічника 

директора з кадрової роботи. 

Голосували «за» одноголосно. 
 

3. СЛУХАЛИ:  

Правдивий А.М. доповів про необхідність обрання секретаря дільничної виборчої 

комісії.  
 

ВИСТУПИЛИ: 

  Загіка О.А., помічник директора з кадрової роботи, запропонувала обрати 

секретарем дільничної виборчої комісії Коберську Г.М., викладач географії, голова 

циклової комісії природничих дисциплін. 
 

ВИРІШИЛИ:  

3. Секретарем дільничної виборчої комісії обрати Коберську Г.М., викладач 

географії, голова циклової комісії природничих дисциплін. 

Голосували «за» одноголосно. 
 

4. СЛУХАЛИ:  

    Правдивий А.М. запропонував розподілити обов’язки між членами дільничної 

виборчої комісії таким чином: 

Правдивий А.М. завідувач відділення 

«Техніко-інформаційних 

спеціальностей», голова дільничної 

виборчої комісії 

Відповідає за організацію роботи 

дільничної виборчої комісії з 

проведення виборів ректора 

Університету та координує своєчасне 

виконання членами дільничної 

виборчої комісії покладених на них 

завдань, пов’язаних з проведенням 

виборів ректора,  по Коледжу. 
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Загіка О.А., помічник директора з 

кадрової роботи, заступник голови 

дільничної виборчої комісії 

Відповідає за організаційно-

господарське забезпечення діяльності 

дільничної виборчої комісії. 

Забезпечує комунікацію та проводить 

організаційну роботу, пов’язану з 

проведенням виборів ректора, по  

Коледжу. 

Сільченкова Л.Г., завідувач канцелярії Відповідає за діловодство дільничної 

виборчої комісії, виконує інші 

завдання, пов’язані із організаційною 

роботою дільничної виборчої комісії, 

за дорученням голови дільничної 

виборчої комісії, забезпечує 

комунікацію та проводить 

організаційну роботу, пов’язану з 

проведенням виборів ректора, по 

Коледжу. 

Коберська Г.М. викладач географії, 

голова циклової комісії природничих 

дисциплін, секретар дільничної 

виборчої комісії 

Оформляє протоколи засідань, 

дільничної виборчої комісії, виконує 

інші завдання, пов’язані із 

організаційною роботою дільничної 

виборчої комісії, за дорученням 

голови дільничної виборчої комісії, 

забезпечує комунікацію та проводить 

організаційну роботу, пов’язану з 

проведенням виборів ректора по 

Коледжу. 

 Піщанський Д.Є., голова 

студентського профспілкового бюро, 

студент третього курсу, відділення 

«Техніко-інформаційних 

спеціальностей», спеціальності 

«Обслуговування комп’ютерних 

систем і мереж», денної форми 

навчання. 

Відповідає своєчасне розміщення 

інформації на інформаційних стендах  

та веб-сайті Коледжу, забезпечує 

комунікацію та проводить 

організаційну роботу, пов’язану з 

проведенням виборів ректора, по 

Коледжу. 

ВИРІШИЛИ: 

4. Розподілити обов’язки між членами дільничної виборчої комісії у 

запропонованому варіанті. 

Голосували «за» одноголосно. 
 

5. СЛУХАЛИ:  

   Правдивий А.М. запропонував встановити такий режим роботи дільничної 

виборчої комісії: 

Понеділок – П’ятниця: 10
00

 – 16
00

, перерва з 13
00

 до 14
00

 

Субота, Неділя – вихідні. 
 

ВИРІШИЛИ: 
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