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Про створиш виборчих дільниць та
дільничних виборчих коміцій

На

виконання

щщщу
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^Мещцинними

рекомендаціями

цшде

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого
навчального закладу», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України
від 05 грудня .2014 року № ,726 та відповідно до протоколу засідання
,Організахіійнрго,,| комітету

з

проведення

виборів , директора

їрпінського

державного коледжу економіки та права від 26 жовтня 2016 року №1
НАКАЗУЮ:

- 1. Створити у відокремлених відділеннях ІрЦІН£ї>КРГр державного іодеджу
економіки та права виборчі дільниці для організації процесу проведення виборів
директора Ірпінського державного коледжу економіки та права, а саме:
\л )

-

Кам’янець — Подільське

відділення

(м.

Кам’янець-Подільський,

вул. М. Годованця 1,)5^
- Вінницьке відділення (м. Вінниця, вул. Чехова 11)
. 2, Створити у відокремлених відділеннях Ірпінського державного коледжу
економіки та права дільничні виборчі комісії у ндстуїїцому складі, а саме:
1.Кам’янець й Подільське відділення:
- Савчук Денце Анатолійович - завідувач відділення;
- Чорненька Наталія Володимирівна - заступник головного бухгалтера;
У Ткачук Світлана Вікторівна - методист;
г Желавська Віта Михайлівна - . бібдіртекар;
І Дяченко Оксана Борисівна - викладач.
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■Даипаленш Євшака Мишяш'вта * завідувач ішаід©шя;
*» Моцна Світлана Дмитрівна - заступник головного бухгалтера;
- Єлісєєва Ірина Олексіївна - викладач;
- Лящук Ольга Володимирівна '** методист;

*Гаврилшк Ольга Вашздша^ викладач.
3. Завідувачам відокремлених відділень Ірпінського державного коледжу
економікй та права забезпечити належні умови для роботи виборчих комісії —
надати окремі придатні для роботи приміщення, забезпечити наявність у них
засобів зв’язку, оргтехніки, сейфів (металевих шаф), інших умов, необхідних для
виконання покладених на них завдань.
4. Виборчим комісіям:
4.1. Виготовити бюлетені для голосування у кількості, що відповідає
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах та включені до
відповідного списку, Не раніше, ніж за двадцять і не пізніше, ніж за 12 годин до
початку виборів. Голова виборчої комісії несе персональну відповідальність за
відповідність кількості бюлетенів кількості виборців та збереження бюлетенів.
4.2. Оприлюднити не пізніше, ніж за сім днів до дня виборів через
інформаційні ресурси відокремлених відділень Ірпінського державного коледжу
екбноміки та права (дошка оголошень, інформаційні стенди, веб-сайт тощо)
інформацію про дату, час і місце голосування.
4.3. Обладнати приміщення для голосування достатньою кількістю кабін
(кімнат) для таємного голосування. Розміщення обладнання у приміщенні для
голосування здійснити таким чином, щоб місця видачі

бюлетенів для

голосування, вхід і вихід з кабін (кімнат) для таємного голосування, виборчі
скриньки були у полі зору членів виборчих комісій та осіб, які мають право бути
присутніми в приміщенні для голосування.
4.4. Забезпечити належне освітлення, наявність засобів для заповнення
бюлетеня для голосування у кабінах (кімнатах) для таємного голосування.
4.5. Забезпечити проведення голосування та підтримання належного
порядку у приміщенні для голосування, забезпечення таємності голосування.

4.§. заіезшенизд здійснення відкритого й щаевдр® підрахунку голосів,
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|г відркремдідащ структурний дідррадідах

Ірпінськрір державного К0Д§Щ&у еддндщщ щ права вибори директора
Ірпінського д е р ж а й н о ш е к о н о м і к и ' т р п р і||7з §,00

ГІ.Р4,

6. Ш каз дрвссти до відома вказаних у наказі осіб під розпис та розмістити

на офіцЩ&йх еййт-ах • ІідШ^емлених"" структурних підрозділів Ірпінського
державного коледжу економіки та права
* 7. Контроль- за-виКонанняйтнгбР®'наказу залишаю за собою,

В,р. директора коледжу

ІУЩЩЩР О.В. ІЗгЗр

0 .А, Шідевин

