
ПРОТОКОЛ №3 

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора  

Поліського національного університету 

 
м. Житомир       03 грудня 2020 р. 

 

На засіданні виборчої комісії  з проведення виборів ректора Поліського 

національного університету присутні: 

 

1. Віскушенко Ю.Г. – викладач відокремленого структурного підрозділу 

«Фаховий коледж геодезії та землеустрою Поліського 

національного університету»; 

2. Кучер Д. М. – доцент кафедри розведення, генетики тварин та 

біотехнології; 

3. Клименко Т. В. – доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства; 

4. Малюга Н. М. – професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування 

та аудиту; 

5. Пономаренко І. М. – помічник проректора з питань економічного розвитку 

та безпеки; 

6. Світельський М. М. – завідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та 

природничих наук. 

7. Сокульський І. М. – доцент кафедри анатомії і гістології; 

8. Сукманюк О. М. – доцент кафедри процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії; 

9. Швець М. В. – старший викладач кафедри біології та захисту лісу;  

10. Яремова М.І. – доцент кафедри економіки і підприємництва. 

 

Присутні 10 із 11 членів виборчої комісії, затверджені наказом 

Поліського національного університету №187 від 18.09.2020, засідання є 

правомочним. 

Відсутня: Іванова А.О. – студентка 4 курсу спеціальності «Облік і 

аудит» факультету обліку та фінансів денної форми навчання. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про затвердження інформації щодо дати, місця та часу 

проведення виборів ректора Університету. 

2. Про оприлюднення передвиборних програм кандидатів на посаду 

ректора Поліського національного університету. 

3. Про розробку форми виборчого бюлетеня таємного голосування. 

4. Про прийняття від організаційного комітету списку осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора Поліського національного 

університету. 



5. Про розподіл роботи зі списком для голосування між членами 

виборчої комісії, а також корегування обов’язків членів виборчої комісії у 

день голосування 11 грудня 2020 року. 

6. Про необхідність затвердження дати, місця і часу виготовлення 

бюлетенів для таємного голосування та інформування кандидатів на посаду 

ректора, їх представників та спостерігачів.   

7. Про підготовку приміщення для голосування. 

8. Про розгляд звернення кандидата на посаду ректора Довгія Ю.Ю. 

щодо ознайомлення зі списками виборців  на виборах ректора Поліського 

національного університету. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про затвердження інформації щодо дати, місця та часу 

проведення виборів ректора Університету. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який зазначив, 

що вибори ректора Поліського національного університету  провести 11 

грудня 2020 р. Час голосування: 9-00 – 15-00. Місце проведення виборів 

ректора – актова зала університету (бульвар Старий, 7, корпус 1). 

Інформацію про дату, час та місце проведення виборів ректора розмістити на 

сайті Поліського національного університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-

news/vibori-rektora-2020) у вигляді оголошення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити запропоновану дату, час та місце проведення 

виборів ректора Університету та розмістити цю інформацію на сайті 

Університету. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

ОГОЛОШЕННЯ 

 

11 грудня 2020 року з 9-00 до 15-00 год. в актовій залі 

університету (бульвар Старий, 7, корпус 1) відбудуться 

вибори ректора Поліського національного університету. 

 

Примітка: всім виборцям обов’язково мати при собі 

паспорт або інший документ, що засвідчує особу. 
 

 

Виборча комісія Поліського національного університету 
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Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про оприлюднення передвиборних програм 

кандидатів на посаду ректора Поліського національного університету. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який зазначив, 

що до виборчої комісії надійшли виборчі програми кандидатів на посаду 

ректора Поліського національного університету, а саме: Скидана Олега 

Васильовича та Довгія Юрія Юрійовича. Зазначені програми оприлюдненні 

відповідно до вимог чинного законодавства та розміщені на сайті 

Університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vibori-rektora-2020) у строк і 

запропонував затвердити факт оприлюднення зазначених виборчих програм. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити факт оприлюднення виборчих програм 

кандидатів на посаду ректора Поліського національного університету 

Скидана Олега Васильовича та Довгія Юрія Юрійовича на сайті 

Університету (http://znau.edu.ua/tidings/top-news/vibori-rektora-2020). 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

3. СЛУХАЛИ: Про затвердження форми виборчого бюлетеня для 

таємного голосування про обрання ректора Поліського національного 

університету. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який доповів, 

що у відповідності до вимог ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. №726 

«Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої комісії та порядку 

обрання керівника закладу вищої освіти» необхідно затвердити форму 

виборчого бюлетеня. У бюлетені зазначити дві кандидатури на посаду 

ректора Поліського національного університету: 

 

- Довгія Юрія Юрійовича – доктора ветеринарних наук, професора; 

-  Скидана Олега Васильовича – доктора економічних наук, професора. 

 

Пропонується наступна форма виборчого бюлетеня для таємного 

голосування про обрання керівника Поліського національного університету. 
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ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

 

таємного голосування для обрання керівника  

Поліського національного університету  

на виборах «11» грудня 2020 року 
 

 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові  

кандидата 

Рік народження, місце роботи  

та посада кандидата 

ЗА 

1 ДОВГІЙ 

Юрій 

Юрійович 

 1963, Поліський національний 

університет,  завідувач кафедри 

паразитології, ветеринарно-санітарної 

експертизи та зоогігієни 

 

2 СКИДАН 

Олег 

Васильович 

 1977, Поліський національний 

університет, виконуючий обов’язки 

ректора 

 

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА  
 

Примітка. 

Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" навпроти кандидата особа, яка бере 

участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її 

волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата. 

У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного кандидата, 

ставиться позначка «+» (плюс) або інша у відповідному рядку бюлетеня. 

 

    Виборчий бюлетень таємного голосування на виборах керівника Поліського 

національного університету «11» грудня 2020 року забороняється знищувати, 

пошкоджувати або виносити виборчий бюлетень під час голосування з приміщення, де 

відбувається голосування. 

   Цей виборчий бюлетень зберігається в Поліському національному університеті 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 виборчої комісії     І. М.  Сокульський 

 

 

Секретар виборчої комісії     О. М. Сукманюк 

 

 



УХВАЛИЛИ: Представлений головою виборчої комісії форму та зміст 

виборчого бюлетеня таємного голосування для обрання керівника Поліського 

національного університету затвердити. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про прийняття від організаційного комітету списку осіб, 

які мають право брати участь у виборах ректора Поліського національного 

університету. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який доповів, 

щодо виборчої комісії 26 листопада 2020 р. організаційним комітетом 

передано список осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 

Поліського національного університету. Загальна кількість 539 осіб. Списки 

виборців сформовані з представників, які є науковими, науково-

педагогічними, педагогічними працівниками (75%); представників із числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками університету та його відокремлених 

структурних підрозділів (10%); виборних представників із числа студентів 

університету та його відокремлених структурних підрозділах (15%), що 

мають право брати участь у виборах ректора Поліського національного 

університету. 

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до роботи список виборців сформований з 

представників, які є науковими, науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками; представників із числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

університету та його відокремлених структурних підрозділів; виборних 

представників із числа студентів університету та його відокремлених 

структурних підрозділах, що мають право брати участь у виборах ректора 

Поліського національного університету. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 
 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

5. СЛУХАЛИ: Про розподіл роботи зі списком для голосування між 

членами виборчої комісії, а також корегування обов’язків членів виборчої 

комісії у день голосування 11 грудня 2020 року. 

 



ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який скорегував 

та запропонував затвердити функціональні обов’язки між членами виборчої 

комісії у день виборів 11 грудня 2020 року. 

Функції членів виборчої 

комісії 

Відповідальна особа Термін виконання 

Забезпечення 

підготовки приміщення 

для проведення 

голосування (спільно з 

організаційним 

комітетом проведення 

виборів ректора 

Університету). 

Кучер Д. М. 

Світельський М. М. 

Яремова М.І. 

 

Провести підготовче 

засідання, під час якого: 

Сокульський І.М. За 60 хв. до початку 

голосування 11.12.2020 

року 

- оглянути збереження 

стрічки, якою опечатано 

сейф 

Члени виборчої комісії  

- надати виборчі 

скриньки для огляду 

членами виборчої 

комісії, присутнім 

кандидатам на посаду 

ректора Університету, 

спостерігачам 

Сокульський І.М.  

- опломбувати та 

опечатати печаткою 

скриньки, встановити їх 

у визначених для них 

місцях 

Сокульський І.М. 

Сукманюк О.М. 

 

- відкрити сейф із 

бюлетенями і на 

підставі витягу із 

протоколу виборчої 

комісії про 

виготовлення 

бюлетенів, оголосити 

їхню кількість 

Сокульський І.М.  

- зафіксувати кількість 

бюлетенів у протоколі 

засідання виборчої 

комісії та в протоколі 

виборчої комісії про 

Сукманюк О.М.  



результат голосування 

- передати необхідну 

кількість бюлетенів для 

голосування членам 

виборчої комісії, які 

будуть видавати 

бюлетені та відомість 

Сокульський І.М.  

- засвідчити отримання 

бюлетенів, проставивши 

підпис у відомості, 

забезпечити їх 

збереження і 

дотримання порядку їх 

видачі виборцям 

Члени виборчої комісії, 

які видають бюлетені: 

Віскушенко Ю.Г. 

Іванова А.О 

Клименко Т. В. 

Малюга Н. М. 

Швець М.В. 

 

- передати членам 

виборчої комісії, які 

працюють зі списком, 

аркуші списку виборців  

Сокульський І.М.  

- забезпечити 

збереження списку 

виборців і дотримання 

порядку його 

використання 

Члени виборчої комісії, 

які працюють зі 

списком: 

Віскушенко Ю.Г. 

Іванова А.О 

Клименко Т. В. 

Малюга Н. М. 

Швець М.В. 

 

Спостерігати за тим, 

щоб бюлетені для 

голосування 

заповнювалися особою, 

яка бере участь у 

голосуванні, особисто в 

кабіні для таємного 

голосування 

Кучер Д.М.  

Закрити приміщення 

для голосування 

Сокульський І.М. О 15-00 11.12.2020 р. 

Підрахувати кількість 

невикористаних 

бюлетенів для 

голосування та погасити 

їх шляхом відрізання 

правого нижнього кута 

Пономаренко І.М.  

Внести інформацію про 

кількість 

Сукманюк О.М.  



невикористаних 

бюлетенів до протоколу 

результатів голосування 

Розмістити таблички на 

столах для підрахунку 

бюлетенів з прізвищами 

та ініціалами 

кандидатів, 

«НЕДІЙСНІ», «НЕ 

ПІДТРИМУЮ 

ЖОДНОГО 

КАНДИДАТА» 

Кучер Д. М.  

Перевірити цілісність 

печаток, почергово 

відкрити скриньки для 

голосування та викласти 

їх вміст на стіл 

Світельський М. М.  

Підрахувати загальну 

кількість бюлетенів, 

виявлених у скриньках 

для голосування 

Пономаренко І.М.  

Вголос підрахувати 

кількість бюлетенів, 

поданих за кожного 

кандидата, а також 

кількість бюлетенів, 

визнаних недійсними 

Сокульський І.М. 

 

 

Перевірити, чи 

відповідає кількість 

осіб, які взяли участь у 

голосуванні, кількості 

бюлетенів, поданих за 

кожного кандидата, а 

також кількості 

бюлетенів визнаних 

недійсними 

Пономаренко І.М. 

 

 

Оголосити результати 

підрахунку голосів 

Сокульський І.М. 

 

 

Включити результати 

підрахунку до 

протоколу про 

результати голосування 

Сукманюк О.М.  

Скласти протокол про 

результати голосування 

Сукманюк О.М.  



у двох оригінальних 

примірниках  

Оприлюднити 

результати виборів 

шляхом розміщення у 

друкованому вигляді 

відповідної інформації 

на інформаційних 

стендах у доступних для 

загального огляду 

місцях, а також на 

офіційному сайті 

Університету 

Сокульський І.М. 

Сукманюк О.М. 

Протягом 24 голин після 

складання протоколу 

Передати документацію, 

пов’язану з 

проведенням  виборів, 

до організаційного 

комітету з проведення 

виборів ректора 

Університету 

Сокульський І.М. 

Сукманюк О.М. 

 

 

Розподілити роботу зі списками осіб, які мають право брати участь у 

виборах, та кількості виборчих бюлетенів для видачі під час голосування між 

членами виборчої комісії з проведення виборів ректора Поліського 

національного університету: 

 

№ столу  ПІБ члена виборчої 

комісії 

Структурний підрозділ 

1 Швець М.В. Ректорат. Навчально-науковий центр. Відділ 

соціального і гуманітарного розвитку. 

Студенти. 

2 Клименко Т. В. Штатні працівники, які не входять до складу 

наукових, науково-педагогічних 

педагогічних працівників Поліського 

національного університету, фахового 

коледжу геодезії та землеустрою, фахового 

коледжу будівництва, архітектури та 

дизайну. 

Агрономічний факультет. 

3 Малюга Н. М. Факультет права, публічного управління та 

національної безпеки.  

Факультет лісового господарства та екології. 

Факультет обліку та фінансів. 



4 Віскушенко Ю.Г. Факультет економіки та менеджменту. 

Фаховий коледж будівництва, архітектури та 

дизайну університету. 

Фаховий коледж геодезії та землеустрою 

університету. 

5 Іванова А.О Факультет ветеринарної медицини. 

Факультет інженерії та енергетики. 

Технологічний факультет. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований розподіл. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

6. СЛУХАЛИ: Про необхідність затвердження дати, місця і часу 

виготовлення бюлетенів для таємного голосування та інформування 

кандидатів на посаду ректора, їх представників та спостерігачів.   

 

ВИСТУПИВ: Сокульський І.М., голова виборчої комісії, який зазначив 

про необхідність затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів для 

таємного голосування. Відповідно до «Положення про виборчу комісію з 

проведення виборів ректора Поліського національного університету» 

затвердженими вченою радою університету від 13 жовтня 2020 року, 

протокол №3 та організаційним комітетом з проведення виборів ректора 

університету від 9 жовтня 2020 року, протокол №2, виготовлення бюлетенів 

повинно відбуватися не пізніше ніж за 12 та не раніше 20 годин до початку 

проведення виборів. Зазначив про можливість виготовлення бюлетенів  у 

лабораторії інформаційно-видавничого забезпечення навчального процесу 

кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем (далі – КТіМС), де 

наявні усі необхідні технічні засоби. Також зазначив, що необхідно 

проінформувати кандидатів на посаду ректора, їх представників та всіх 

зареєстрованих у встановленому порядку спостерігачів про дату, час і місце 

виготовлення бюлетенів. 

Зазначив, що бюлетені повинні бути виготовлені у кількості, що 

відповідає кількості виборців, які мають право брати участь у голосуванні, у 

відповідності до списку, переданого організаційним комітетом, а саме 539 

штук. 

 

УХВАЛИЛИ: Розпочати виготовлення виборчих бюлетенів для таємного 

голосування 10 грудня 2020 року о 14-00 в лабораторії інформаційно-

видавничого забезпечення навчального процесу кафедри КТіМС у кількості 

539 штук. Повідомити кандидатів на посаду ректора, їх представників та 

спостерігачів про дату, час і місце виготовлення бюлетенів. 



РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

7. СЛУХАЛИ: Про підготовку приміщення для голосування. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М. про підготовку 

приміщення виборчої комісії для голосування. Він зазначив, що виборчу 

комісію необхідно розмістити в актовому залі університету. Для 

переміщення виборців відкрити два протилежні входи в актовий зал: одним 

входом виборці заходять до актового залу, іншими дверима – виходять. У 

приміщенні виборчої дільниці знаходиться 3 кабінки для голосування та дві 

прозорі скриньки для бюлетенів. На виборчій дільниці також розміщені п’ять  

столів для членів виборчої комісії, які будуть проводити вибори. Дані столи 

мають бути обладнанні захисними екранами. На столах розміщені таблички з 

структурним підрозділом для спрощення процедури реєстрації виборів при 

видачі бюлетенів. Також наявні столи для голови, заступника голови та 

секретаря виборчої комісії з відповідними покажчиками.  

На вході в актовий зал та виході з нього мають бути дезінфектори. 

Члени виборчої комісії мають бути у масках та рукавичках. На вході до 

актової зали має проводитись температурний скринінг виборців. Всі виборці 

мають бути в захисних масках та при собі мати кулькові ручки для 

заповнення бюлетенів. 

На виборчій комісії буде розміщена необхідна оргтехніка. Встановлена 

камера відеоспостереження, що фіксуватиме процес голосування і 

підрахунку голосів на виборчій дільниці, не порушуючи таємного 

голосування.  

 

УХВАЛИЛИ: взяти зазначену інформацію про підготовку приміщення 

виборчої комісії для голосування до відома. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про розгляд звернення кандидата на посаду ректора 

Довгія Ю.Ю. щодо ознайомлення зі списками виборців  на виборах ректора 

Поліського національного університету. 

 

ВИСТУПИВ: голова виборчої комісії Сокульський І.М., який зазначив, 

що 03.12.2020 р. надійшло звернення від кандидата на посаду ректора          

Довгія Ю.Ю., щодо надання йому списку виборців на виборах ректора з 



числа студентів та працівників, які не входять до складу наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників. 

 

УХВАЛИЛИ: відповідно до звернення надати кандидату на посаду 

ректора Довгію Ю.Ю. список виборців на виборах ректора з числа студентів 

та працівників, які не входять до складу наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

За – одноголосно. 

Проти – немає. 

Утримались – немає. 

 

 

 


