
 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

НАКАЗ 

 

0.05.2018 Миколаїв № 149 

 

Про затвердження змін та доповнень  

до Положення про виборчу систему 

 та порядок обрання ректора Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського 

 

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського, наказу по 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського від 

02.03.2018 р. № 67 «Про організацію та проведення виборів ректора 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського», та 

на виконання рішення вченої ради від 08.05.2018 р. (протокол № 17) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити і внести зміни та доповнення до Положення про виборчу 

систему та порядок обрання ректора Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського, затвердженого наказом 

МНУ імені В. О. Сухомлинського від 03.04.2018 № 111 (додаток 2), 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а саме: 

1.1. Пункт 4.9. викласти у такій редакції: «Член Виборчої комісії здійснює 

видачу бюлетеня для голосування за умови пред’явлення особою, яка 

має право брати участь у голосуванні, документа, що посвідчує особу 

(паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон; дипломатичний паспорт України; службовий паспорт 

України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; 

посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення 

громадянина України; посвідчення водія; посвідчення особи без 

громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне проживання; 

посвідка на тимчасове проживання; картка мігранта; посвідчення 



біженця; проїзний документ біженця; посвідчення особи, яка потребує 

додаткового захисту; проїзний документ особи, якій надано додатковий 

захист; студентський квиток; залікова книжка студента університету, 

пенсійне посвідчення та військовий квиток). Особа, яка отримує 

бюлетень для голосування, ставить навпроти свого прізвища підпис у 

списку осіб, які мають право брати  участь у голосуванні.». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на голову Організаційного 

комітету з проведення виборів ректора Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського Овчаренка А. В. 

 

 

В.о. ректора         В. Д. Будак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу вносить: 

голова Організаційного комітету з 

проведення виборів ректора 

_________ А. В. Овчаренко  

ПОГОДЖЕНО: 

Учений секретар_____І. В. Копитіна 

Начальник юридичного відділу 

_______________М. М. Бєлан 
 

 


