
Протокол №5
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора 
Одеської державної академії будівництва та архітектури

від 21.10.2020

Присутні члени комісії: Бекшаєв С.Я., Василенко О.Б., Гара О.А., 
Козаченко К.О., Колосюк А.А., Константинов П.В., Костюк А.І., Кулікова Л.В., 
Мосієнко Р.К., Перпері А.О., Пульчо К.Д., Семенов С.В., Столевич І.А., 
Чабаненко П.М.

Спостерігачі: Даниленко А.В., Пирогов Д.О., Неутов С.П.
Порядок денний:

І. Передача бюлетенів членам комісії, які будуть видавати особам, що 
беруть участь у таємному голосуванні для обрання ректора Одеської 
державної академії будівництва та архітектури на виборах 21 жовтня 
2020 р.

СЛУХАЛИ: Голову виборчої комісії Костюка А.І.
Згідно Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Одеської державної академії та архітектури (п.3.6.2) виборча комісія у день 
голосування не раніше як за 45 хвилин до початку голосування проводить 
підготовче засідання. На початку засідання усі присутні оглядають стрічку, якою 
було опечатано сейф, де зберігають бюлетені. Пропоную приступити до 
виконання зазначеної процедури.

Голова виборчої комісії відкриває сейф з бюлетенями і на підставі витягу з 
протоколу виборчої комісії про виготовлені бюлетені оголошує їх кількість 588 
(п’ятсот вісімдесят вісім) і передає списки виборців та необхідну кількість 
бюлетенів для голосування членам виборчої комісії, які будуть видавати бюлетені 
особам, що беруть участь у голосуванні у приміщенні для голосування. Зазначені 
члени комісії засвідчили отримання списків виборців та бюлетенів, проставляючи 
підпис у відомостях та попередження про персональну відповідальність за їх 
збереження та видачу.

Усі члени виборчої комісії, спостерігачі від кандидатів на посаду ректора 
Академії, спостерігачі від профспілкової організації Одеської державної академії 
будівництва та архітектури почергово оглядають скриньки. Після огляду 
скриньки пломбуються і встановлюються на відведені для них місця.

ГІРОШУ ПІДТВЕРДИТИ ГОЛОСУВАННЯМ ЧЛЕНІВ ВИБОРЧОЇ 
КОМІСІЇ готовність до проведення виборів.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: За -  14, проти -  немає, утримались -
немає.

Голова виборчої комісії Ц ̂

Секретар



Члени виборчої комісії:

Спостерігачі:

Оскільки порядок денний вичерпано, голова виборчої комісії оголосив 
засідання виборчої комісії закритим.

Голова виборчої комісії ■ А.І. Костюк

Секретар 'Ґ, ' А.О. Перпері
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