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Відповідно до наказу МОНУ № 1/11-6826 від 06.10.2020 «Про 

проведення виборів ректора Донбаської державної машинобудівної академії», 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про 
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS- СоV-2» та у зв’язку з погіршенням 
епідеміологічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)  

НАКАЗУЮ 

Проведення виборів ректора ДДМА організувати та забезпечити 
необхідними засобами безпеки, а також встановити додаткові вимоги щодо 
протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. 

1. Проректору з АГР Решетняку С.М. забезпечити: 
1.1.  Антисептиками для рук на вході до приміщення виборчої комісії і 

до приміщення для голосування. 
1.2.  Організувати обладнанні місця для централізованого збору та 

утилізації засобів індивідуального захисту. 
1.3.  Нанести у приміщенні для голосування розмітку, що вказує на 

дотримання дистанції не менше 1 метра. 
1.4. Здійснити  дезінфікування стільців, столів, меблів, які будуть 

використовуваться виборчою комісією.  
1.5. Заборонити використання тканини на столах. 
1.6. Забезпечити протирання дверних ручок, поручнів, сидіння тощо 

дезінфікуючими засобами не рідше одного разу на 2 години, а вологе 
прибирання приміщення - не рідше одного разу на 4 години та 
провітрювання приміщення. Оброблювати окремі частини виборчих 
скриньок також можна, але потрібно не допустити потрапляння 
речовини та засобів дезінфекції  усередину виборчої скриньки. 



1.7.  Забезпечити засобами захисту усіх членів виборчої комісії. 
1.8. Провести заключну дезінфекцію у приміщенні виборчої комісії 

після завершення підрахунку голосів, передачі протоколів та 
бюлетенів для голосування. 
 

2. Виборчій комісії: 
2.1. Слідкувати за тим, щоб потоки виборців, на вхід та на вихід, були 

розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне 
перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл 
для видачі бюлетенів. 

2.2. Члени виборчої комісії повинні дотримуватись фізичного 
дистанціювання. Тобто сидіти на відстані не менше 1 метра один від 
одного, або застосовувати фізичні бар’єри, наприклад, прозорі екрани. 

2.3.  Виборці повинні дотримуватись протиепідемічних заходів, 
обробити руки дезінфікуючими засобами перед входом до 
приміщення,  перебувати у респіраторі або захисній масці. При цьому 
члени виборчої комісії можуть звернутися до виборців з проханням 
тимчасово зняти маску для підтвердження особи. 

2.4.  Виборці неповинні брати дітей до виборчих дільниць. І вони мають 
користуватися особистою ручкою. 

2.5.  Засоби захисту повинні мати усі члени виборчої комісії, офіційні 
спостерігачі, представники ЗМІ, працівники, що знаходяться у 
приміщенні для голосування та приміщенні виборчої комісії. 

2.6. У разі виявлення випадку COVID-19 в одного із членів виборчої 
комісії, всі інші члени виборчої комісії можуть продовжувати 
виконувати свої функції при відсутності симптомів респіраторних 
захворювань. У разі наявності контакту з хворим без застосуванням 
засобів індивідуального захисту, такі члени виборчої комісії 
направляються на самоізоляцію в порядку, встановленому 
законодавством. 

 

 

 

 

 


