
ПРОТОКОЛ №3 
засідання виборчої комісії з проведення виборів директора 

Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 
 
17 вересня 2019 року                                м. Полтава 

Персональний склад - 3 членів;  
присутні на засіданні – 2 члени. 

Присутні: голова виборчої комісії Коліса Олена Миколаївна, заступник голови 
виборчої комісії Носенко Наталія Юріївна, секретар виборчої комісії Мак Марія 
Миколаївна. 

Запрошені: 
Соловйова Тетяна Степанівна, завідуюча дорожнім відділенням, голова 

організаційного комітету з виборів директора ПБТТБ;  
Дугніст Лариса Петрівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи, заступник голови організаційного комітету з виборів директора ПБТТБ. 

Порядок денний: 
1. Затвердження змісту виборчого бюлетеня. 
2. Затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів у кількості 
відповідно до списку виборців та повідомлення кандидатів на посаду 
директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва 
і спостерігачів про це. 

3. Прийняття скриньки для голосування від організаційного комітету. 
4. Повідомлення кандидатів на посаду директора, їх спостерігачів про 
дату, час і місце пломбування скриньки для голосування. 

5. Підготовка приміщення виборчої дільниці для голосування. 
6. Про розподіл обов'язків між членами виборчої комісії під час 
проведення виборів і підрахунку голосів. 

 
З питання першого порядку денного 
Слухали: голову виборчої комісії Колісу О.М., яка представила для огляду і 
затвердження бюлетень для голосування на виборах директора Полтавського 
будівельного технікуму транспортного будівництва. Коліса О.М. зазначила, що до 
бюлетеня внесено прізвища кандидатів, які візьмуть участь у виборах, а саме 
Погорілого Ігоря Васильовича, Васільєва Євгена Олександровича. Проект 
бюлетеня для голосування відповідає формі, затвердженій МОН України. 
 
Виступила: заступник голови виборчої комісії Носенко Н.Ю., яка запропонувала 
членам виборчої комісії оглянути бюлетень та затвердити його зміст і 



відповідність формі, встановленій МОН України. 

Результати відкритого голосування: 
«За» - 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

Ухвалили: затвердити зміст виборчого бюлетеня для проведення виборів 
директора Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва і 
констатувати відповідність його форми, встановленій наказом МОН України від 
14.01.2019 № 32 «Про затвердження форми виборчого бюлетеня та протоколу 
виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу». 

З питання другого порядку денного 
Слухали: заступника голови виборчої комісії Носенко Н.Ю. про необхідність 
визначення дати, місця і часу виготовлення бюлетенів для голосування, яка 
вказала, що виготовлення бюлетенів повинно відбутись не пізніше ніж за 12 
годин та не раніше ніж за 20 годин до початку проведення виборів.  

Виступили: запрошена на засідання голова організаційного комітету Соловйова 
Т.С., яка зазначила про можливість виготовлення бюлетенів у приміщенні 
бібліотеки технікуму, де наявні усі необхідні технічні засоби. 
Секретар виборчої комісії Мак М.М., зазначила про необхідність повідомити 
кандидатів на посаду директора та зареєстрованих у встановленому порядку 
спостерігачів про дату, час і місце виготовлення бюлетенів. Голова виборчої 
комісії зазначила, що бюлетені повинні бути виготовлені у кількості, що відповідає 
кількості виборців, які мають право брати участь у голосуванні, відповідно до 
списку, переданого організаційним комітетом, а саме 54 штуки. 

Результати відкритого голосування: 
«За» - 5; «Проти» - 0; Утримались» - 0. 

Ухвалили: розпочати виготовлення виборчих бюлетенів 18.09.19 о 14:00 у 
приміщенні бібліотеки технікуму у кількості 54 штуки. Повідомити кандидатів на 
посаду директора та спостерігачів про дату, час і місце виготовлення бюлетенів. 
Провести засідання виборчої комісії після завершення виготовлення бюлетенів. 

З питання третього порядку денного 
Слухали: запрошену на засідання виборчої комісії завідуючу дорожнім 
відділенням Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва, 
голову організаційного комітету з виборів директора ПБТТБ, Соловйову Т.С., яка 
вказала, що від імені організаційного   комітету   вона   уповноважена  на   
передачу   скриньки   для  голосування  у кількості  1 штуки. 

Виступила: секретар виборчої комісії Мак М.М., яка констатувала, що передано 
1 скриньку для голосування. Скринька пуста, прозора, що відповідає 



встановленим Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затвердженими 
Постановою КМУ від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 
Закону України «Про вищу освіту» вимогам. 
Голова виборчої комісії Коліса О.М. запропонувала оглянути скриньку для 
голосування та погодити можливість її прийняття від організаційного комітету. 

Результати відкритого голосування: 
«За»- 5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

Ухвалили: прийняти від голови організаційного комітету прозору, пусту 
скриньку для голосування у кількості 1 штуки. 

З питання четвертого порядку денного 
Слухали: секретаря виборчої комісії Мак М.М. про необхідність опечатування 
скриньки для голосування. Запропонувала провести це у приміщенні виборчої 
дільниці за адресою: м. Полтава, площа Слави 4/2,  в приміщенні бібліотеки 
технікуму 19.09.19 о 8:30. 

Результати відкритого голосування: 
«За» -5; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 

Ухвалили: провести опечатування скриньки для голосування за адресою м. 
Полтава, площа Слави 4/2, в приміщенні бібліотеки технікуму 19.09.2019 о 8:30. 

Слухали: запрошену на засідання виборчої комісії завідуючу дорожнім 
відділенням Полтавського будівельного технікуму транспортного будівництва , 
голову організаційного комітету з виборів директора ПБТТБ Соловйову Т.С., яка 
зазначила, що приміщення для голосування підготовлене до дня проведення 
виборів та відповідає встановленим Методичними рекомендаціями щодо 
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої 
освіти, затвердженими Постановою КМУ від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі 
питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту». 

Виступила: Голова виборчої комісії Коліса О.М., яка вказала на можливість 
проведення виборів на цій виборчій дільниці та відповідність її всім 
встановленим вимогам. У приміщенні виборчої дільниці знаходяться одна кабінка 
для голосування, в ній створені необхідні умови, є кулькова ручка. На виборчій 
дільниці також розміщені столи для членів виборчої комісії, які будуть проводити 
видачу бюлетенів для голосування з відповідними покажчиками. Для забезпечення 
можливості друку та підготовки необхідних документів під час виборів 
розміщений стіл з оргтехнікою. Встановлена та працює камера 
відеоспостереження, що охоплює усе приміщення виборчої дільниці, не 






