
ПРОТОКОЛ № 4 

організаційного комітету Відокремленого структурного підрозділу “Бобринецький 

аграрний фаховий коледж ім. В. Порика Білоцерківського національного аграрного 

університету”

м. Бобринець ЗО червня 2021 р.

ПРИСУТНІ: 5 членів організаційного комітету з проведення виборів директора 

ВСП "Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ” із 5.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження переліку документів, що посвідчують особу виборця на виборах

директора коледжу.

СЛУХАЛИ: голову організаційного комітету, заступника директора з навчально- 

виховної роботи, Андреева В. І., який доповів, що відповідно до п. 37 Методичних 

рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 

вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 726 від 05 грудня 

2014 року, організаційний комітет має затвердити перелік документів, що посвідчують 

особу виборця на виборах директора коледжу (додається).

УХВАЛИЛИ: затвердити перелік документів, що посвідчують особу виборця на 

виборах директора коледжу.

Ухвала підтримана відкритим, голосуванням учасників засідання:
«за» - 5 осіб;
«проти» — немає;
«утримались» — немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова організаційного комітету

з проведення виборів директор

ВСП “Бобринецький АФК 

ім. В. Порика БНАУ” Андреев В. І.

Секретар комітету



Додаток 1

ПЕРЕЛІК 
документів, що посвідчують особу виборця на виборах директора ВСП 

«Бобринецький АФК ім. В. Порика БНАУ»

Відповідно до п. 37 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України № 726 від 05 грудня 2014 року, з урахуванням положень ч. 1 
ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», 
організаційний комітет з проведення виборів директора коледжу встановлює:

1. Виборець, що є громадянином України, для отримання бюлетеня на виборах 
директора надає один з таких документів, що посвідчують особу:

® паспорт громадянина України;
• паспорт громадянина України для виїзду закордон;
• дипломатичний паспорт України;
• тимчасове посвідчення громадянина України;
® посвідчення водія;
• студентський квиток.

2. У зв’язку з відсутністю в коледжі технічних засобів для перевірки дійсності 
інформації, розміщеної в мобільному додатку «ДІЯ», інформація про документи, що 
посвідчують особу, з названого мобільного додатку не приймається.

3. Виборець, що є іноземним громадянином або особою без громадянства, для 
отримання бюлетеня на виборах директора надає один з таких документів, що 
підтверджують особу:

• національний паспорт (з латинською транскрипцією імені та прізвища);
• посвідчення водія;
• посвідчення особи без громадянства;
• посвідка на постійне проживання;
• посвідка на тимчасове проживання;
• картка мігранта;
® посвідчення біженця;
• проїзний документ біженця;
• посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Голова організаційного комітет; 
з проведення виборів директора 
ВСП “Бобринецький АФК 
ім. В. Порика БНАУ”

Секретар комітету


