МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
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Про затвердження форм
виборчого бюлетеня та
протоколу виборчої комісії
з виборів керівника
Закладу вищої освіти

Керівник реєструючого
органу
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Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту», керуючись
підпунктом 22 пункту 10 Положення про Міністерство освіти і науки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року
№ 630, та з метою належного забезпечення виборчого процесу керівника
закладу вищої освіти
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
1) форма Виборчого бюлетеня (за наявності кількох кандидатів на посаду
Керівника) (форма № 1);
2) форма Виборчого бюлетеня (за наявності одного кандидата на посаду
керівника) (форма № 2);
3) форма Протоколу виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої
освіти (форма № 3).
2. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н. Я.):
1) надавати закладам вищої освіти методичну допомогу щодо
використання затверджених цим наказом форм документів;

2) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України у встановленому законодавством порядку.
3. Визнати таким, що втратив чинність,наказ Міністерства освіти і науки
України від 17 червня 2016 року № 688 «Про затвердження форм виборчого
бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого
навчального закладу», зареєстрований
в Міністерстві
юстиції України
12 липня 2016 року за № 943/29073.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного
секретаря Полянського П. Б.

Л. М. Гриневич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14 січня 2019 року № 32

Форма № 1
ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
(за Наявності кількох кандидатів на посаду керівника)
таємного голосування для обрання керівника
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(найменування закладу вищої освіти)

на виборах«
№
з/п

»

Прізвище, ім ’я,
по батькові
кандидата

20

рокуРік народження, місце роботи
та посада кандидата

ЗА

1
2
3
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 або не підтримувати жодного.
У разі якщо особа, яка бере участь у голосуванні, не підтримує жодного
кандидата, ставиться позначка. «+» (плюс) або інша у відповідному рядку
бюлетеня.

Директор департаменту
кадрового забезпечення

Н. Я. Фурлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
У
Наказ Міністерства освіти і науки У країни
14 січня 2019 року № 32

Форма № 2

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ
(за наявності одного кандидата на посаду керівника)

таємного голосування для обрання керівника
(найменування закладу вищої освіти)

на виборах«

»

Прізвище, ім ’я,
по батькові кандидата

20__ _ року.

Рік народження, місце роботи
та посада кандидата

ЗА

НЕ
ПІДТРИМУЮ

Примітка. Для здійснення волевиявлення у колонці "ЗА" чи "НЕ
ПІДТРИМУЮ" навпроти кандидата особа, яка бере участь у голосуванні,
ставить позначку «+» (плюс) або іншу, що засвідчує її волевиявлення. Виборець
може зробити лише одну позначку.

Директор департаменту
кадрового забезпечення

Н. Я. Фурлет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
14 січня 2019 року № 32

Форма № З
(найменування закладу вищої освіти)

“

20___ року
ПРОТОКОЛ №

виборчої комісії з виборів керівника закладу вищої освіти
(найменування закладу вищ ої освіти)
(місце проведення виборів)

Усього членів комісії:

осіб

(кількість)
Присутні члени комісії:—---------(прізвища, ініціали)

Присутні представники засновника (засновників) або уповноваженого
(уповноваженої) ним (ними) органу (особи), представники центрального органу
виконавчої влади у сфері освіти і науки:
(п осади , прізвища, ініціали або за списком, що додається)

Присутні кандидати на посаду керівника закладу вищої освіти та іниті
особи, які були акредитовані організаційним комітетом:
(посади, прізвища* ініціали або за списком, що додається)
(підпис голови к о м ісії)

Відповідно до статті 42 Закону України "Про виїду освіту" при підрахунку
голосів виборців виборча комісія в с т а н о в и л а :
1. Кількість виборців
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для
голосування
3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені
для голосування
4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для
голосування
5. Кількі сть виборчих бюлетенів, виявлених у
скриньці для голосування
6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування,
визнаних недійсними
Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:
Кількість
голосів

Прізвища, імена, по батькові кандидатів

Відсоток
від
кількості
виборців

1... .
2.
,з. . .
НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА
Заяви, скарги, подані кандидатами, спостерігачами, а також рішення,
■
_______ -/ '•
прийняті за результатами їх розгляду _______________ (кількість аркушів)

Цей протокол складено виборчою комісією у двох примірниках.
Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну
силу.
.
Г олова
виборчої комісії
•- ■
_______
(підпис)

Заступник голови
виборчої комісії

__________________
(підпис)

Секретар
виборчої комісії

______

-______
(підпис)

_

(прізвище та ініціали)

______ ■ ■
(прізвище та ініціали)

•
(прізвище та ініціали)

з
Члени виборчої комісії:

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Директор департаменту
кадрового забезпечення

Н. Я. Фурлет

