
 

Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу 

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального 

закладу 

Відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 05 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 

Закону України «Про вищу освіту» та з метою належного забезпечення виборчого процесу 

керівника вищого навчального закладу НА КА ЗУЮ:  

1. Затвердити такі, що додаються: 

1) форма Виборчого бюлетеня (за наявності кількох кандидатів на посаду керівника) 

(форма № 1); 

2) форма Виборчого бюлетеня (за наявності одного кандидата на посаду керівника) 

(форма № 2); 

3) форма Протоколу виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу 

(форма № 3). 

2. Департаменту кадрового забезпечення (Фурлет Н.Я.): 

1) надавати вищим навчальним закладам методичну допомогу щодо використання 

затверджених форм документів; 

2) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 

встановленому законодавством порядку. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника 

апарату Гребу Р.В. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

17.06.2016  № 688 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

12 липня 2016 р.  

за № 943/29073 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n722
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/726-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-16/print#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-16/print#n20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0943-16/print#n23


Міністр Л.М. Гриневич 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова Спільного представницького 

органу  

об'єднань профспілок  

 

Перший заступник Голови  

Спільного представницького органу  

сторони роботодавців на 

національному рівні 

 

 

Г.В.Осовий  

 

 

 

О.Мірошниченко 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства освіти  

і науки України  

17.06.2016  № 688 

Форма № 1 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ  

(за наявності кількох кандидатів на посаду керівника) 

 

Директор департаменту  

кадрового забезпечення 

 

Н.Я. Фурлет 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства освіти  

і науки України  

17.06.2016  № 688 

Форма № 2 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ  

(за наявності одного кандидата на посаду керівника) 

Директор департаменту  

кадрового забезпечення 

 

Н.Я. Фурлет 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства освіти  

і науки України  

17.06.2016  № 688 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458568n26.doc
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/46/f458568n27.doc


Форма № 3 

ПРОТОКОЛ  

виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу 

Директор департаменту  

кадрового забезпечення 

 

Н.Я. Фурлет 
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Публікації документа 
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