
ПРОТОКОЛ № 6
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

04 жовтня 2022 року м. Кам’янець-Подільський

Присутні:
Гарбарець І.А., Квітінська М.В., Козак Р.В., Комарніцька Л.М., 

Кудринецька А.Б., Кумков Д.Л. (онлайн), Лаврук О.В., Петруха С.В. (онлайн), 
Столяр О.А.

Присутні 9 з 9 (100 %) членів Організаційного комітету, засідання є 
правочинним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про результати обрання представників із числа здобувачів освіти для участі у 
виборах ректора НРЗВО «КПДІ».
2. Про складання списку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора 
НРЗВО «КПДІ» станом на 04Л 0.2022 і подання його до Виборчої комісії.
3. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу, для 
пред’явлення виборцями членам Виборчої комісії під час видачі бюлетенів для 
голосування на виборах ректора НРЗВО «КПДІ».
4. Про розгляд клопотання ГО «Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство 
інвалідів» щодо надання дозволу мати спостерігачів під час виборів ректора 
НРЗВО «КПДІ».
Порядок денний підтриманий одноголосно.

1.СЛУХАЛИ: про результати обрання представників із числа здобувачів освіти 
для участі у виборах ректора НРЗВО «КПДІ».

ВИСТУПИЛИ: Квітінська М.В., член Організаційного комітету, яка 
повідомила, що в період з 16 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року 
відбулося поетапне голосування з обрання представників із числа здобувачів 
освіти відповідно до Положення про порядок обрання представників із числа 
здобувачів освіти для участі у виборах ректора НРЗВО «КПДІ». Всього у 
голосуванні взяли участь 259 осіб. Згідно з п. 3.35 Положення про порядок 
обрання представників із числа здобувачів освіти для участі у виборах ректора 
НРЗВО «КПДІ» вибори представників увижаються такими, що відбулися, так як 
участь у них взяли понад 50 відсотків від загальної кількості здобувачів освіти 
(472 особи). У результаті проведеного голосування обрано за квотою 14 осіб, 
які набрали найбільшу кількість голосів (список додається). Перший примірник 
протоколу про результати голосування передано Організаційному комітету для 
складання загального списку виборців.
УХВАЛИЛИ: 1.1. Зазначити, що обрання представників із числа здобувачів
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освіти для участі у виборах ректора НРЗВО «КПДІ» проведено на належному 
рівні згідно з нормами законодавства та вимогами Положень щодо організації 
та проведення виборів ректора НРЗВО «КПДІ».

1.2. Список обраних за квотою представників із числа здобувачів освіти 
включити у загальний список осіб, які мають право брати участь у виборах для 
подальшої передачі Виборчій комісії.

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.

2. СЛУХАЛИ: про складання списку осіб, які мають право брати участь у 
виборах ректора НРЗВО «КПДІ» станом на 04.10.2022 і подання його до 
Виборчої комісії.
ВИСТУПИЛИ: Столяр О. А., голова Організаційного комітету, який 
повідомив, що згідно з п. 3.13 Положення про порядок проведення виборів 
ректора НРЗВО «КПДІ» Організаційний комітет складає та подає Виборчій 
комісії Інституту списки осіб, які мають право брати участь у виборах, не 
пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення виборів (тобто до 
05.10.2022). Враховуючи інформацію з відділу кадрів НРЗВО «КПДІ» про 
кількість науково-педагогічних і педагогічних працівників станом на 04.10.2022 
та результати голосування з обрання представників із числа здобувачів освіти 
та представників із числа штатних працівників, які не є науково-педагогічними 
та педагогічними працівниками сформовано остаточний список осіб, які мають 
право брати участь у виборах (додається).

Загальна кількість виборців -  95, з них: 72 виборці -  науково-педагогічні 
та педагогічні працівники, 14 виборців -  представники з числа здобувачів, 9 
виборців -  представники із числа штатних працівників, які не є науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками. Таким чином, список готовий 
для передачі його Виборчій комісії.
УХВАЛИЛИ: 2.1. Затвердити список осіб, які мають право брати участь у 
виборах ректора НРЗВО «КПДІ» загальною кількістю 95 осіб.

2.2. Передати вказаний список до 05.10.2022 у Виборчу комісію для 
формування списку виборців.

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.

3. СЛУХАЛИ: про затвердження переліку документів, що посвідчують особу, 
для пред’явлення виборцями членам Виборчої комісії під час видачі бюлетенів 
для голосування на виборах ректора НРЗВО «КПДІ».
ВИСТУПИЛИ: Лаврук О.В., член Організаційного комітету, який наголосив на 
тому, що згідно зч . 1 ст. 13, ч. 1, 2 ст. 14, ч. 4 ст. 21 Закону України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», п.п. З, 8 
«Положення про паспорт громадянина України», затвердженого постановою 
ВРУ від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про затвердження положень про паспорт 
громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за 
кордон», постанови КМУ від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження зразка 
бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання,



вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 
громадянина України» паспорт громадянина України виготовляється у вигляді 
паспортної книжечки або картки за єдиними взірцями, що затверджуються 
КМУ. Отже, у громадянина України може бути паспорт у вигляді паспортної 
книжечки або у вигляді ГО-картки. Беручи до уваги те, що з-поміж виборців є 
студенти Інституту і Коледжу, а також пенсіонери, доцільно надати дозвіл на 
використання студентських квитків і пенсійних посвідчень. Так само 
документом для отримання бюлетеня можна вважати і посвідчення водія.

Зважаючи на зазначене, Лаврук О.В. запропонував затвердити такий 
перелік документів, що посвідчують особу, для пред’явлення виборцями 
членам Виборчої комісії в день виборів (для отримання бюлетеня): паспорт 
громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ГО-картки); паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон; студентський квиток; пенсійне 
посвідчення; посвідчення водія.

Враховуючи зміни у законодавстві щодо запровадження електронних 
документів (Постанова КМУ від 18.08.2021 № 911 «Про затвердження Порядку 
формування та перевірки е-паспорта і е-паспорта для виїзду за кордон, їх 
електронних копій»; Постанова КМУ від 18.12.2019 № 1051 «Питання 
застосування електронних студентських (учнівських) квитків»; Постанова КМУ 
від 29.12.2021 № 1453 «Про затвердження Порядку формування та перевірки 
електронного посвідчення водія, електронного свідоцтва про реєстрацію 
транспортного засобу, їх електронних копій»; Постанова Правління Пенсійного 
фонду України від 03.11.2017 № 26-1 «Про порядок оформлення, виготовлення 
та видачі документів, що підтверджують призначення особі пенсії» зі змінами, 
внесеними Постановою Правління ПФУ від 19.05.2022 № 6-1 «Про внесення 
змін до Порядку оформлення, виготовлення та видачі документів, що 
підтверджують призначення особі пенсії») виборці мають право пред'явити 
також аналоги вищезазначених документів із застосуванням мобільного 
додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (Дія).

Згідно вимог п. 4.5 Положення про порядок проведення виборів ректора 
НРЗВО «КПДІ» даний перелік після затвердження направляється Виборчій 
комісії для використання під час проведення виборів.
УХВАЛИЛИ: 3.1. Затвердити перелік документів, що посвідчують особу, для 
їх пред’явлення виборцями членам Виборчої комісії у день виборів (для 
отримання бюлетеня), у т.ч. із застосуванням мобільного додатку Єдиного 
державного веб-порталу електронних послуг (Дія):
- паспорт громадянина України (у вигляді паспортної книжечки або ГО-картки);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- студентський квиток;
- пенсійне посвідчення;
- посвідчення водія.

3.2. Направити Виборчій комісії перелік документів, що посвідчують особу 
для пред’явлення виборцями членам Виборчої комісії під час видачі бюлетенів 
для голосування на виборах ректора НРЗВО «КПДІ».

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.



4.СЛУХАЛИ: про розгляд клопотання ГО «Кам’янець-Подільське
міськрайонне товариство інвалідів» щодо надання дозволу мати спостерігачів 
під час виборів ректора НРЗВО «КПДІ».
ВИСТУПИЛИ: Комарніцька Л.М., секретар Організаційного комітету, яка 
повідомила, що на адресу Організаційного комітету надійшло клопотання 
голови ГО «Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів» 
Герасимової Т.І. щодо надання дозволу мати спостерігачів під час виборів 
ректора.

Згідно з п. 1.6 Положення про організацію роботи спостерігачів на виборах 
ректора НРЗВО «КПДІ» громадська організація, до статутної діяльності якої 
належать питання освітньої та наукової діяльності, яка зареєстрована в 
установленому законом порядку, не пізніше ніж за сім днів до дня голосування 
може звернутися до Організаційного комітету з клопотанням про дозвіл мати 
спостерігача під час виборів ректора. До вказаного клопотання згідно з 
вимогами Положення додано копії Статуту та свідоцтва про державну 
реєстрацію ГО, засвідчені в установленому порядку.
УХВАЛИЛИ: 4.1. Відповідно до вимог п. 1.7 Положення про організацію 
роботи спостерігачів на виборах ректора НРЗВО «КПДІ» надати дозвіл ГО 
«Кам’янець-Подільське міськрайонне товариство інвалідів» мати спостерігача.

4.2. До 05.10.2022 видати (надіслати) представнику ГО «Кам’янець- 
Подільське міськрайонне товариство інвалідів» копію рішення про надання 
дозволу мати спостерігача

Результати голосування: «за» -  9, «проти» -  0, «утрималися» -  0.

Г оловуючий

Секретар Людмила КОМАРНІЦЬКА

Олександр СТОЛЯР


