ПРОТОКОЛ № 2
Засідання Виборчої комісії з питання початку виборчого процесу

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Проголошення початку виборчого процесу
2. Питання організації виборчого процесу
3. Збори Студради по відділеннях з вирішення питання щодо
ствердження списків виборців.
1) СЛУХАЛИ:
Голова ВК Панов Владислав проголосив початок виборчого процесу. Він
запропонував оприлюднити оголошення щодо можливості надання
бажаючими кандидатами заявок про висування своєї кандидатури на пост
Голови Студради, терміни надання та зміст заявки.

ВИСТУПИЛИ:
Винокуров Дмитро запропонував оприлюднити оголошення про початок
виборчого процесу. Усі члени ВК погодилися з його пропозицією.

2) СЛУХАЛИ:
Голова ВК Панов Владислав проінформував усіх членів Виборчої комісії про
обов’язкові заходи виборчого процесу щодо виборчої дільниці:
1. ВК має утворити виборчу дільницю не пізніше 10 днів до початку
виборів.
2. Виборча комісія :
2.1 Здійснює контроль за додержанням та однаковим застосуванням
Положення про вибори Голови Студентської Ради ХРТТ у технікумі.
2.2 Приймає рішення, обов’язкові для виконання всіма суб’єктами
виборчого процесу, дає роз’яснення з питань застосування Положення
про вибори Голови Студради ХРТТ.

2.3 Встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для
приміщення виборчої комісії та приміщення для голосування.
2.4 Встановлює форми та затверджує зразки виборчих документів,
печаток і штампів.
2.5 Реєструє кандидатів на посаду Голови студентської ради
Технікуму
2.6 Призначає день, місце та час проведення передвиборчих дебатів
між кандидатами.
2.7 Розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію
кандидатів на посаду Голови Студради Технікуму у випадках,
передбачених Положенням про вибори Голови Студентської ради
ХРТТ.
2.8 Повідомляє студентів про зареєстрованих кандидатів на посаду
Голови Студради Технікуму шляхом розміщення інформації на
офіційному сайті технікуму та інформаційних стендах.
2.9 Забезпечує виготовлення бланків, протоколів та іншої виборчої
документації по виборах на посаду Голови Студради Технікуму.
2.10 Встановлює результати виборів Голови Студради Технікуму,
здійснює офіційне оголошення результатів виборів на офіційному
сайті Технікуму та інформаційних стендах.
2.11 Організовує проведення повторного голосування і повторних
виборів у випадках, передбачених Положенням про вибори Голови
Студради ХРТТ.
УХВАЛИЛИ: Проголошення початком виборчого процесу 3.05.2018 року.
3. СЛУХАЛИ:
Шужмова Тетяна запропонувала провести збори Студради по відділенях з
питання щодо висування двох виборців з кожної групи. Усі члени ВК
підтримати її пропозицію.
Панов Владислав визначив дату, час та місце проведення зборів Студради
по відділеннях.
Дата проведення : 3.05.18 р., з 13:20 до 14:05 (виховна година).

Місце проведення зборів Студради по відділеннях:
1) Відділення «Програмування»
аудиторія 204
2) Відділення «Обчислювальна техніка»
аудиторія 304
3) Відділення «Радіотехніка»
аудиторія 215
4) Відділення «Промислова електроніка»
аудиторія 110
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