ПРОТОКОЛ № 9
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
від 02 березня 2021 р.
Присутні:
Косенков В.Д. – голова організаційного комітету
Лопатовський В.Г. – заступник голови
Любохинець Л.С. – секретар
Члени організаційного комітету:
Байдич Л.Е., Бегняк В.І., Бідюк А.І., Говорущенко Т.О., Карпенко В.Л.,
Кльоц Ю.П., Мартинюк І.С., Нижник В.М., Олександренко В.П., Свіргунець Є.М.,
Станіславова Л.Л.
Відсутні: Магльона А.В.
Члени виборчої комісії:
Вавринчук М.П., Поліщук О.С., Скоробогата Л.В., Григорук П.М., Журба І.Є.,
Тюріна Н.М., Андрощук І.П., Бойко Ю.М., Самолюк О.М.
Запрошений ректор університету Скиба М.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 Про результати звірки списків виборців, які мають право брати участь у
виборах ректора університету
2 Про підготовку списків виборців для участі у виборах ректора університету і
передача їх виборчій комісії з проведення виборів ректора.
3 Про організацію зустрічей кандидата на посаду ректора університету
Матюха С.А. з виборцями.
4 Про хід підготовки виборчої дільниці для проведення таємного
голосування на виборах ректора університету.
5 Про реєстрацію спостерігачів і представників ЗМІ на виборах ректора
університету 10 березня 2021 р.
СЛУХАЛИ: Любохинець Л.С. – секретаря організаційного комітету з
підготовки та проведення виборів ректора університету про результати звірки
списків виборців, які мають право брати участь у виборах ректора університету.
Відповідно до рішення організаційного комітету (від 20.02.2021 р. протокол № 8)
керівникам структурних підрозділів, деканам факультетів було доручено до
01.03.2021 р. здійснити перевірку списків щодо правильності подання інформації
про осіб, які мають право брати участь у виборах ректора, зокрема наукові, науковопедагогічні та педагогічні штатні працівники, інші штатні працівники та студенти
університету (прізвище, ім’я, по батькові, назва підрозділу і посада, шифр
академічної групи тощо). Зазначені списки 21.02.21 р. були оприлюднені на сайті
університету. В процесі звірення із залученням працівників відділу кадрів були
виявлені деякі неточності, що було враховано оргкомітетом при формуванні
остаточного варіанту списків виборців, про що складений відповідний акт
(додається).

УХВАЛИЛИ:
1) Інформацію секретаря організаційного комітету Любохинець Л.С. про
результати звірки списків виборців взяти до уваги;
2) Затвердити акт звірки списків виборців, які мають право брати участь у
виборах ректора Хмельницького національного університету 10 березня 2021 року.
2 СЛУХАЛИ: Голову організаційного комітету Косенкова В.Д. про підготовку
списків виборців для участі у виборах ректора університету і передачу їх виборчій
комісії з проведення виборів ректора. За результатами звірки до списків осіб, які мають
право брати участь у виборах ректора, були внесені необхідні виправлення після чого
сформовано остаточний варіант списків виборців за категоріями, зокрема:
1) до списку наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників
внесено 562 особи, які за алфавітом поділені на три підгрупи:
- перша в діапазоні букв від А до Й (від 1 до 180 номера);
- друга в діапазоні букв від К до П (від 181 до 407 номера);
- третя в діапазоні букв від Р до Я (від 408 до 562 номера);
2) до списку інших штатних працівників, які не належать до наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників, внесено 65 виборців;
3) до списку виборців із числа студентів університету внесено 113 осіб.
Зазначені списки виборців підготовлені організаційним комітетом і пропонуються
для передачі виборчій комісії з проведення виборів ректора для організації таємного
голосування у день виборів ректора університету 10 березня 2021 р.
УХВАЛИЛИ:
1) Інформацію голови організаційного комітету Косенкова В.Д. про
формування списків виборців загальною кількість 740 осіб та їх поділ на підгрупи
для проведення таємного голосування взяти до уваги;
2) Затвердити акт (додається) передачі списків виборців для участі у
виборах ректора Хмельницького національного університету 10 березня 2021 року.
3 СЛУХАЛИ: Голову виборчої комісії з проведення виборів ректора
університету Вавринчука М.П. про підготовку й організацію зустрічей кандидата
на посаду ректора університету Матюха С.А. з виборцями. У робочому порядку з
кандидатом на посаду ректора університету Матюхом С.А. були погоджені дати і
час проведення зустрічей з виборцями університету, які призначені на 2 та 4
лютого 2021 року, про що на сайті університету було розміщено повідомлення, а
також у соціальних мережах (групи: завідувачів кафедр; ректорат; декани
факультетів).
УХВАЛИЛИ:
Інформацію голови виборчої комісії з проведення виборів ректора
університету про організацію зустрічей кандидата на посаду ректора університету
Матюха С.А. з виборцями взяти до уваги.
4 СЛУХАЛИ: Голову організаційного комітету Косенкова В.Д. та голову
виборчої комісії з проведення виборів ректора Вавринчука М.П. про хід
підготовки виборчої дільниці для проведення таємного голосування на виборах
ректора університету 10 березня 2021 р.

Косенков В.Д. – на засіданні оргкомітету було розглянуте питання про
підготовку виборчої дільниці для організації таємного голосування з виборів
ректора, яку, за погодженням із адміністрацією університету, вирішено розмістити у
холі актової зали університету. Для зберігання бюлетенів у сейфі та проведення
засідань виборчої комісії прийнято рішення про виділення кім. 4-107. Крім цього
було підготовлене розпорядження ректора від 22.02.2021 № 8, яке зобов’язувало
проректора з адміністративно-господарської роботи та виробничого навчання
Фомова А.Д. та керівників відповідних структурних підрозділів облаштувати
приміщення виборчої дільниці необхідним обладнанням та меблями – кабінками для
голосування, прозорими скриньками, столами та стільцями, лавками для
спостерігачів, приладами для забезпечення теплового режиму у приміщенні,
засобами індивідуального захисту відповідно до карантинних вимог тощо.
Вавринчук М.П. – ми з Косенковим В.Д. оглянули приміщення виборчої
дільниці і можу доповісти, що робота з його оснащення вже проводиться. До
9 березня воно має бути підготовлене повністю. Виборча комісія буде постійно
контролювати цей процес. Хочу звернути увагу на необхідність забезпечення
нормальних умов для перебування членів виборчої комісії та інших осіб, які
мають право перебувати у приміщенні, зокрема температурного режиму, засобів
дотримання карантинних вимог – наявність індивідуальних масок, антисептиків,
ручок тощо. Користуючись присутністю на засіданні ректора Скиби М.Є., я
прошу допомогти нам вирішити ці питання.
ВИСТУПИЛИ: Скиба М.Є – ректор університету, який запевнив, що
приміщення виборчої дільниці буде забезпечене у достатній кількості приладами
для приведення температури у приміщенні до санітарних норм, яке почне
працювати з 9 лютого. У достатній кількості також будуть виділені засоби для
захисту від коронавірусної інфекції. Виборчій комісії у день виборів слід
забезпечити дотримання санітарної дистанції та й інших норм і правил,
пов’язаних із карантинними обмеженнями.
УХВАЛИЛИ:
1) Інформацію голів організаційного комітету Косенкова В.Д. та виборчої
комісії з проведення виборів ректора Вавринчука М.П. про стан підготовки
приміщення виборчої комісії для організації таємного голосування на виборах
ректора університету взяти до уваги;
2) Проректору з адміністративно-господарської роботи і виробничого
навчання Фомову А.Д. та керівникам відповідних структурних підрозділів
університету активізувати роботу з підготовки приміщення виборчої дільниці,
передбаченої розпорядженням ректора від 22.02.2021 № 8.
5 СЛУХАЛИ: Любохинець Л.С. – секретаря організаційного комітету про
оголошення реєстрації спостерігачів і представників ЗМІ на виборах ректора
університету 10 березня 2021 р. Оргкомітетом на сайті університету та дошках
оголошень розміщені оголошення про реєстрацію спостерігачів від кандидата на
посаду ректора, від громадських організацій та представників засобів масової

