
ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
«25» квітня 2016     Херсон    №1 
 
 
Засідання студентської виборчої  
комісії коледжу  
 
Голова – Орлов О. 
Секретар – Дукач Г. 
Присутні: Артищенко Д., Шульга В., Моргун Б., Захаренко Д., Самойленко В., 

голова студентського самоврядування коледжу Алєксєєнко С., 
координатор студентського самоврядування коледжу Осадча Л.С. 

 
П о р я д о к   д е н н и й: 

 
1. Про формування Студентської виборчої комісії коледжу для 
проведення виборів голови студентського самоврядування коледжу. 
2. Про обрання голови студентської виборчої комісії коледжу (СВКК) 
ХПТК ОНПУ з питань організації та проведення виборів органів 
студентського самоврядування (ОСС) по коледжу. 
3. Про обрання заступника голови студентської виборчої комісії 
коледжу (СВКК) ХПТК ОНПУ з питань організації та проведення виборів 
органів студентського самоврядування по коледжу. 
4. Про обрання секретаря студентської виборчої комісії коледжу (СВКК) 
ХПТК ОНПУ з питань організації та проведення виборів органів 
студентського самоврядування по коледжу. 
5. Про затвердження календарного планування основних організаційних 
заходів СВКК із підготовки та проведення чергових виборів ОСС по 
коледжу. 
6. Про розподіл обов’язків між членами СВКК коледжу. 
7. Про затвердження форми виборчих бюлетенів. 
 

 
І. С Л У Х Л И: 
 

Осадча Л.С. оголосила результати першого етапу виборів органів 
студентського самоврядування, які були проведені з 19 по 25 квітня 2016 року на 
відділеннях коледжу. Згідно підрахунків голосив волевиявлення студентської 
громади було визначено, що на посаду голови студентського самоврядування 
коледжу від відділень перемогли наступні кандидати: 



- Єгоров Л. (381 група) від відділення комп’ютерної та програмної інженерії; 
- Шеліна Д (331 група) від електротехнічного відділення; 
- Гречка К. (261 група) від економіко-технологічного відділення; 
- Коваленко В. (372 група) від механічного відділення. 
До складу студентської виборчої комісії від відділень було обрано: 
- Орлова О. (308 група) від відділення комп’ютерної та програмної інженерії; 
- Артищенко Д. (232 група) від електротехнічного відділення; 
- Шульга В. (312 група) від економіко-технологічного відділення; 
- Самойленко В.(221 група) від механічного відділення. 

 
І. В И С Т У П А Л И: 
 

Голова студентського самоврядування коледжу, Алєксєєнко С. 
запропонував сформувати студентську виборчу комісію коледжу на підставі 
результатів виборів першого етапу виборів органів студентського самоврядування 
та враховуючи ухвали засідання студентського самоврядування коледжу №7 від 
27.03.2016 року. 
 
І. У Х В А Л И Л И: 

 
Сформувати студентську виборчу комісію коледжу на підставі ухвалили 

протоколу засідання студентського самоврядування коледжу від 27.04.2016 року 
№7 та результатів голосування першого етапу виборів органів студентського 
самоврядування у складі: 

1. Орлов О. 
2. Моргун Б. 
3. Дукач Г. 
4. Захаренко Д. 
5. Артищенко Д. 
6. Шульга В. 
7. Самойленко В. 

 
ІІ. С Л У Х Л И: 

 
ОРЛОВ О. запропонував свою кандидатуру на посаду голови СВК коледжу. 
 

ІІ. В И С Т У П А Л И: 
 
Моргун Б. закликав підтримати кандидатуру Орлова О. на посаду голови СВК 

коледжу, звернувши увагу, що він є студентом п’ятого курсу, має досвід роботи у 
СВК відділення комп’ютерної та програмної інженерії (19.04.2016р.). 

 
ІІ. У Х В А Л И Л И: 

 



1. Відкритим голосуванням (підняття руки) обрано головою СВКК члена 
комісії Орлова О. 

«ЗА» - 6; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 1; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0. 

 
ІІІ. С Л У Х А Л И: 
 

Орлов О запропонував кандидатуру Шульги В. на посаду заступника 
голови СВКК, аргументувавши свою пропозицію особистими рисами 
кандидата: відповідальний, сумлінний виконавець громадських доручень 
має досвід роботи у студентській виборчій комісії економіко-
технологічного відділення (22.04.2016 року). 

 
ІІІ. У Х В А Л И Л И: 

 
1. Відкритим голосуванням (підняття руки) обрано заступником голови СВК 
коледжу члена комісії Шульгу В. 

«ЗА» - 6; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 0; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 1. 

 
ІV. С Л У Х А Л И: 
 

Член СВК коледжу Дукач Г. запропонувала свою кандидатуру на посаду 
секретаря комісії. 

 
ІV. У Х В А Л И Л И: 
 

Відкритим голосуванням (підняття руки) обрано кандидатуру Дукач Г. на 
посаду секретаря СВК коледжу.  

«ЗА» - 7; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 0; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0. 

 
V. С Л У Х А Л И: 
 

Голова СВК коледжу – Орлова О. поставив питання щодо затвердження 
графіку проведення організаційних заходів виборчого процесу в коледжі. Графік 
додається. 
 
V. У Х В А Л И Л И: 



 
Затвердити графік проведення організаційних заходів виборчого процесу у 

Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ. 
 
VІ. В И С Т У П И Л И: 

 
Голова СВК коледжу, Орлов О., зауважив, що слід чітко розподілити 

обов’язки серед членів СВК коледжу, з метою ефективної організації виборчого 
процесу органів студентського самоврядування ХПТК ОНПУ. 

Голова СВК (Орлов О.) коледжу, керуючись діючим законодавством 
України (Конституція України, З.У. «Про вищу освіту», З.У. «Про студентське 
самоврядування в Україні»), забезпечує загальне керівництво СВК коледжу, 
скликає засідання комісії, забезпечує повідомлення членів комісії про час 
скликання засідання, веде засідання комісії, представляє комісію у відносинах з 
органами студентського самоврядування, забезпечує діяльність виборчої комісії у 
підготовці та проведенні виборів органів студентського самоврядування ХПТК 
ОНПУ. 

Заступник голови (Шульга В.) СВК коледжу координує та забезпечує 
матеріально-технічну базу підготовки та проведення виборів ОСС коледжу, 
вносить на розгляд комісії пропозиції щодо структури і секретаріату ВК. 
Забезпечує централізоване виготовлення виборчої документації. 

Секретар СВК (Дукач Г.) коледжу здійснює заходи щодо організації 
забезпечення діяльності СВКК, підготовки питань на розгляд комісії, розгляду 
звернень щодо оскарження дій та бездіяльності, рішень СВКК, членів виборчої 
комісії, реєстрація та забезпечення гарантії діяльності офіційних спостерігачів від 
кандидатів на пост голови студентського самоврядування коледжу.  

Члени СВК (Моргун Б., Самойленко В., Артищенко Д., Самойленко В.) 
коледжу мають право виступати на засіданнях комісії, вносити пропозиції з 
питань, що належать до її повноважень, знайомитися з будь-якими документами і 
матеріалами з питань, що розглядаються на засіданнях комісії, не мають права 
приймати участь у виборчій компанії виконавчих ОСС колдежу та структурних 
підрозділів. 

 
VІ. У Х В А Л И Л И: 
 

Затвердити вищезазначені повноваження, права й обов’язки за відповідними 
членами комісії. 
 
VІІ. С Л У Х А Л И: 
 

Голова СВК коледжу Орлов О. запропонував на розгляд комісії форму 
бюлетенів для таємного голосування, затвердженого Протоколом №7 від 
27.03.2016 року, на засідання ради студентського самоврядування коледжу. 
(зразок додається). 

 



VІІ. У Х В А Л И Л И: 
 

Відкритим голосуванням (підняття руки) було ухвалено форму бюлетенів для 
проведення таємного голосування без зауважень і пропозицій.  

«ЗА» - 7; 
«ПРОТИ» - 0; 

«УТРИМАВСЯ» - 0; 
«НЕ ГОЛОСУВАВ» - 0. 

 
Голова засідання  
Студентської виборчої комісії  
механічного відділення     О.Орлов 
 
 
Секретар        Г.Дукач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Г Р А Ф І К 

проведення організаційних заходів виборчого процесу 
 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю: 
 Голова СВК механічного відділення 

________________ О.Орлов 
 

№ п/п Заходи: Термін виконання: 
1 Оголошення початку виборчого процесу 01.04.2016 

2.  Реєстрація заяв кандидатів на посаду голови 
студентського самоврядування механічного 
відділення 

19.04.2016р. – 22.04.16р. 

3.  Агітаційна кампанія 19.04-27.04.2016 
4.  Організація виборчої дільниці 25.04.2016 
5.  Технічне забезпечення виборчої дільниці 27.04.2016 
6.  Проведення виборів 28.04.2016 (9:00 – 14:00) 
7.  Підрахунок голосів 28.04.2016 (14:00 – 16:00) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



БЮЛЕТЕНЬ 
для таємного голосування  щодо обрання  

 голови студентського самоврядування Херсонського 
політехнічного коледжу ОНПУ  

 
Виборець має зробити ОДНУ помітку, висловивши свою волю. 

№
 

Прізвище, Ім’я, По 
батькові 

Академічна 
група ЗА ПРОТИ 

1. Єгоров Л. 381   
2. Шеліна Д. 331   
3. Гречко К. 261   
4. Коваленко В. 372   

 
 
 
Голова студради коледжу           ______________        С. Алєксєєнко 



ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
П Р О Т О К О Л  

 
 
«26»_квітня _2016     Херсон    №2 
 
 
Засідання студентської виборчої  
комісії коледжу  
 
Голова – Орлов О. 
Секретар – Дукач Г. 
Присутні: Артищенко Д., Шульга В., Моргун Б., Захаренко Д., Самойленко В., координатор 

студентського самоврядування коледжу Осадча Л.С. 
 
 
Всього членів комісії – 7 (сім) осіб. 
 
Відсутні: немає. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Стан підготовки приміщення для роботи СВК коледжу; 
2. Затвердити кандидатів на посаду: голови студентського самоврядування коледжу згідно 

результатів першого етапу виборів кандидатів від відділень і поданих заяв. 
3. Виготовлення бюлетенів для таємного голосування на виборах голови студентського 

самоврядування  коледжу 28 квітня 2016 р. 
 

 
І. С Л У Х А Л И: 
 

Голову СВК коледжу Орлова О. щодо стану підготовки приміщення для роботи СВКК.  
 
І. З А П Р О П О Н О В А Н О:  
 

Визначити приміщення для роботи СВК коледжу повністю готовим. 
 
І. П О С Т А Н О В И Л И: 
 

Визнати приміщення для роботи СВКК для виборів голови студентського самоврядування 
коледжу повністю готовим. 
 
Голосували за прийняте рішення: 
«за» – 7 (сім)  
«проти» – 0 (немає)  
«утримались» – 0 (немає) 
 
ІІ. С Л У Х А Л И: 
 

Голову СВК коледжу щодо поданих заяв кандидатів на посаду голови студентського 
самоврядування коледжу Орлов О. запропонував членами СВК коледжу затвердити кандидатури 
згідно поданих заяв: 

- від механічного відділення  Коваленко В. (студент 372 групи); 
- від економіко-технологічного відділення – Гречко К. (261 група); 



- від відділення комп’ютерної та програмної інженерії – Єгоров Л. (381 група); 
- від електротехнічного відділення – Шеліна Д. (331 група). 

 
ІІ. З А П Р О П О Н О В А Н О:  
 

Затвердити кандидатури єдиним списком. Заперечень не було висловлено. 
 
ІІ. П О С Т А Н О В И Л И: 
 

Затвердити кандидатури на наступні посади:  
- від механічного відділення Коваленко В. (студент 372 групи); 
- від економіко-технологічного відділення – Гречко К. (261 група); 
- від відділення комп’ютерної та програмної інженерії – Єгоров Л. (381 група); 
- від електротехнічного відділення – Шеліна Д. (331 група). 

 
Голосували за прийняте рішення: 
«за» – 7 (сім)  
«проти» – 0 (немає)  
«утримались» – 0 (немає) 
 
ІІІ. С Л У Х А Л И: 

 
Голову СВКК Орлова О. щодо виготовлення бюлетенів, форма бюлетеню розглянута та 

затверджена протоколом №1 від «25» квітня 2016 року на засідання Студентської виборчої комісії 
коледжу. Кількість бюлетенів до друку повинна складати 1140 примірників, відповідно 
контингенту очної (денної) форми навчання студентів механічного відділення. Після друку 
бюлетенів здійснити посвідчення бюлетенів шляхом проставляння на кожному бюлетені підписів 
голови та секретаря студентського самоврядування коледжу та скріплення печаткою канцелярії 
ХПТК ОНПУ. Забезпечити зберігання бюлетенів у приміщенні СВКК, у закритій скрині, з 
опечатуванням стрічкою з проставлянням на ній підписів голови Студентської виборчої комісії 
коледжу, а також секретаря. 
 
ІІІ. З А П Р О П О Н О В А Н О:  
 

Почати виготовлення бюлетенів о 9-ій годині 26 квітня 2016 року за зазначеною формою у 
кількості 1140 примірників. Після друку бюлетенів здійснити посвідчення бюлетенів шляхом 
проставляння на кожному бюлетені підписів голови та секретаря студентської ради коледжу та 
скріплення печаткою канцелярії ХПТК ОНПУ. Скласти акт про виготовлення та засвідчення 
бюлетенів у кількості 1140 примірників. Забезпечити зберігання бюлетенів у приміщенні СВКК, у 
закритій скрині, з опечатуванням стрічкою з проставлянням на ній підписів голови студентської 
виборчої комісії механічного відділення, а також секретаря. 
 
ІІІ. П О С Т А Н О В И Л И: 
 

Здійснити друк бюлетенів 26 квітня 2016 року у кількості 1140 примірників з 9-ї години. 
Після друку бюлетенів здійснити посвідчення бюлетенів шляхом проставляння на кожному 
бюлетені підписів голови та секретаря студентського самоврядування коледжу та скріплення 
печаткою канцелярії ХПТК ОНПУ. Скласти акт про виготовлення та засвідчення бюлетенів у 
кількості 1140 примірників. Забезпечити зберігання бюлетенів у приміщенні СВКК, у закритій 
скрині, з опечатуванням стрічкою з проставлянням на ній підписів голови студентської виборчої 
комісії коледжу, а також секретаря. 



Голосували за прийняте рішення: 
«за» – 7 (сім)  
«проти» – 0 (немає)  
«утримались» – 0 (немає) 
 
 
 
Голова СВКК    ______________  О.Орлов 

 

Заст. голови СВКК    ______________   В.Шульга 

 

Секретар СВКК   ______________  Г.Дукач 

 

Члени СВКК    ______________  В.Самойленко 

 

  МП   ______________   Б.Моргун 

 

______________ Д.Артищенко 

 

______________ Д.Захаренко 

 



 
ХЕРСОНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

П Р О Т О К О Л  
 
 
«28»_квітня _2016     Херсон    №3 
 
 
Засідання студентської виборчої  
комісії коледжу 
 
Голова – Орлов О. 
Секретар – Дукач Г. 
Присутні: Артищенко Д., Шульга В., Моргун Б., Захаренко Д., Самойленко В. 
 
Всього членів комісії – 7 (сім) осіб. 
 
Відсутні: немає. 
 

Присутній координатор студентського самоврядування коледжу: Осадча Л.С.  
Присутні кандидати на посади органів студентського самоврядування коледжу та інші 

особи, які були зареєстровані та допущенні студентською виборчою комісією механічного 
відділення:  
__________________________________–––––______________________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали або за 
______________________________________–––––__________________________________________ 

списком, що додається) 
 

 
Порядок денний: 

1. Про готовність приміщення до голосування. 
1.1. Проведено огляд скриньки в якій зберігались бюлетені. Встановлено, що стрічка, якою 

опечатано скриньку, в якій зберігались бюлетені не має пошкоджень. 
1.2. Проведено огляд скрині для голосування. Встановлено, що скриня придатна для 

використання. 
1.3. Проведено пломбування скриньки та встановлення її на відповідне місце на виборчій 

дільниці. 
1.4. Проведено огляд кабінок для таємного голосування. Встановлено, що кабінки придатні 

для таємного голосування 
 
Запропоновано: Визнати приміщення для роботи студентської виборчої комісії коледжу повністю 

готовим. 
 
Вирішили: Визнати приміщення для роботи студентської  виборчої комісії коледжу повністю 

готовим. 
 
Голосували за прийняте рішення: 
«за» – 7 (сім)  
«проти» – 0 (немає)  
«утримались» – 0 (немає) 

 
2. Відповідно до протоколу СВКК №2 від 25.04.2016р. оголошено кількість роздрукованих 

бюлетенів для голосування, яка складає 1140 (одна тисяча сто сорок ) примірників. 
Визначити, що видачу бюлетенів виконують чотири члена студентської виборчої коледжу 

відділення.  
Видача членам СВКК бюлетенів фіксується у відомості видачі, що наведена нижче: 

Підпис голови СВКВ 



№ 
запису Прізвище ініціали члена СВКВ Час отримання 

бюлетенів 

Кількість 
отриманих 
бюлетенів 

Підпис за 
отримання 

1 2 3 4 5 
1 Артищенко Д. 08/35 277  
2 Моргун Б. 08/40 192  
3 Захаренко Д. 08/45 395  
4 Самойленко В. 08/50 276  

3. Проведення таємного голосування.  Початок о   09 годині 00 хвилин. 
Завершення о  14 годині 00 хвилин. 

 
4. За результатами голосування в с т а н о в л е н о: 

1) кількість виборців  1140 
2) кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування  1140 
3) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування 785 
4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів для голосування, які 
погашені встановленим чином 355 

5) кількість виборчих бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування  785 
6) кількість виборчих бюлетенів для голосування визнаних недійсними 63 
7) кількість виборців, які проголосували за кандидатів: 722 
Прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) кандидата: 

К
іл
ьк
іс
ть

 
го
ло
сі
в 

В
ід
со
то
к 

ві
д 

кі
ль
ко
ст
і 

ви
бо
рц
ів

 

1. Гречко Крістіна 216 19% 
2. Єгоров Лев 199 17% 
3. Коваленко Віталій 136 12% 
4.Шеліна Двр’я 171 15% 

Цей протокол складено виборчою комісією у кількості 2 (двох) примірниках. 
Усі примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. 

 
Голова СВКК     ______________  Орлов О. 

Заст. голови СВКК    ______________  Шульша В. 

Секретар СВКК     ______________  Дукач Г. 

Члени СВКК     ______________  Артищенко Д. 

  МП    ______________  Захаренко Д. 

______________  Моргун Б. 

______________  Самойленко В. 
Спостерігачі: 

__Броннікова Р.____________________________________________________________________ 
 

_Макаренко В._______________________________________________________________________ 
 

__Семенко О._______________________________________________________________________ 
 

Пашкевич Є._______________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
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