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СТУДЕНТСЬКА РАДА 
ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

П Р О Т О К О Л  

засідання студентської ради 

23 березня 2016 р.    м. Лисичанськ    № 4 

 

Присутні: Голова студентської ради, перший заступник голови, заступник голови, 

секретар студентської ради, голови відділів та члени відділів. 

Порядок денний: 

1. Про порядок роботи виборчої (лічильної комісії). 

2. Різне: 

2.1. Затвердження форми протоколу засідання виборчої (лічильної) комісії 

щодо результатів таємного голосування з обрання виборних представників з числа 

студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Донбаського державного 

технічного університету. 

2.2. Затвердження форми бюлетеня для таємного голосування з обрання 

вибраних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах 

ректора Донбаського державного технічного університету. 

1. СЛУХАЛИ: Голову студентської ради Романченко Е.В. 

ВИСТУПИЛИ: 

Голова студентської ради ДонДТУ  Романченко Едуард Вікторович про 

пропозицію затвердження графіку роботи виборчої (лічильної комісії) на період 

обрання ректора Донбаського державного технічного університету, а саме: 

Понеділок – з 14:00 до 16:00. 

Вівторок - з 14:00 до 16:00. 

Середа - з 14:00 до 16:00. 

Четвер - з 14:00 до 16:00. 

П'ятниця – з 13:00 до 15:00. 
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На час проведення Конференції студентського самоврядування робочий час 

виборчої (лічильної комісії) не призначається, всі члени комісії повинні бути 

присутніми на Конференції.  

На час проведення таємних виборів представників з числа студентів, що 

мають право брати участь у виборах ректора Донбаського державного технічного 

університету графік роботи виборчої (лічильної) комісії розпочинається з 9:00 до 

19:00 безперервно. На своєму засіданні виборча (лічильна) комісія повинна 

встановити результат виборів представників з числа студентів, які обрані для 

голосування на виборах ректора Донбаського державного технічного університету 

25 травня 2016 року. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ: 

ЗА – 17. 

ПРОТИ - 0 

Утримались – 0 

2. По другому питанню слухали: 

ВИСТУПИЛИ : 

2.1. Секретар студентської ради ДонДТУ Кондратенко Анна Юріївна, яка  

ознайомила з формою протоколу засідання виборчої (лічильної) комісії щодо 

результатів таємного голосування з обрання виборних представників з числа 

студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Донбаського державного 

технічного університету.  

Звернулась із пропозицією проголосувати за затвердження форми даного  

протоколу засідання виборчої (лічильної) комісії щодо результатів таємного 

голосування з обрання виборних представників з числа студентів, що мають право 

брати участь у виборах ректора Донбаського державного технічного університету. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ: 

ЗА – 17. 

ПРОТИ – 0. 

Утримались – 0. 

2.2. Голова студентської ради університету Романченко Едуард Вікторович 

ознайомив зі зразком бюлетеня для таємного голосування з обрання вибраних 
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представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора 

Донбаського державного технічного університету. 

Звернувся із пропозицією проголосувати за затвердження бюлетеня для 

таємного голосування з обрання вибраних представників з числа студентів, що 

мають право брати участь у виборах ректора Донбаського державного технічного 

університету. 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОЛОСУВАННЯ: 

ЗА – 17. 

ПРОТИ – 0. 

Утримались – 0. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова студентської ради        Е.В. Романченко 

Донбаського державного  

технічного університету 

 

Секретар студентської ради      А.Ю. Кондратенко 

Донбаського державного  

технічного університету 


