
 
ПРОТОКОЛ  № 1  

засідання предметно-методичної комісії конкурсу «Будьмо гідними»  
 

м. Київ                          03 лютого 2021р. 
 

1. ПРИСУТНІ:  
 
Пархоменко Сергій Олексійович – голова комісії; 
Литвиненко Леся Анатоліївна – членкиня комісії;   
Литвиненко Іван Миколайович – член комісії;  
 
Засідання комісії вважається правомірним, оскільки присутній весь склад комісії  (пункт 

7 Положення про затвердження комісії конкурсу Будьмо гідними 
https://fs02.vseosvita.ua/o/0200aerd-db86.pdf), яке затверджене директором ТОВ «Всеосвіта»  

 
2. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1. Про розгляд питання правильності підрахунку набраних учасниками балів. 
 
3. СЛУХАЛИ: 
 
Пархоменка С.О., який повідомив, що 01.02.2021 року закінчився розіграш подарунків в 

рамках онлайн-конкурсу «Будьмо гідними» та відбувся автоматичний підрахунок голосів для 
розіграшу подарунків. Після оголошення результатів підрахунку голосів, на сторінці 
Обговорення конкурсу Будьмо гідними! (https://vseosvita.ua/olympiad/s24/discussion) з’явились 
повідомлення від учасників конкурсу про те, що мали місце порушення порядку голосування, 
які вплинули на результати розіграшу. 

На підставі цих повідомлень та пункту 3 Положення про затвердження комісії конкурсу 
Будьмо гідними https://fs02.vseosvita.ua/o/0200aerd-db86.pdf, комісія здійснила ретельну 
перевірку цих повідомлень і виявила певні порушення, які полягали в тому, що деякі 
користувачі «прив'язували» свої телефони до інших акаунтів, внаслідок чого з одного телефону 
зараховувалось кілька голосів. Але це суттєво не вплинуло на розподіл місць у рейтингу.  

Також надійшло кілька звернень учасників конкурсу та користувачів стосовно одного з 
переможців розіграшу, а саме класу "Учнівське самоврядування "Перспектива", який посів 1 
місце і набрав 508 голосів за кілька днів. Комісія спільно з спеціалістами технічного відділу 
детально вивчила зарахування кожного голосу. За вказаний клас було віддано 508 голосів. Три 
голоси запропонував анулювати через «прив’язку» одного телефону до кількох акаунтів. Решту 
(505 голосів) підтвердити, оскільки встановлено, що 492 акаунти мають унікальні, підтверджені 
за допомогою коду, телефони. Всі номери телефонів обслуговуються операторами мобільного 
зв'язку на території України. Решта 13 акаунтів зареєстровані через соціальну мережу 
«Facebook» з підтвердженням електронної пошти. З усіх 505 голосів 437 були віддані з 
унікальних IP-адрес, які знаходяться на території України. Збіг деяких IP-адрес пояснюється 
голосуванням кількох осіб з одного будинку, наприклад, це можуть бути члени родини, що не 
забороняється умовами голосування. 

Встановлена відсутність голосів, які було б віддано у часовому діапазоні з 00:00 до 
09:00. Зазвичай, "накрутка" голосів здійснюється цілодобово. Найбільше голосів було віддано у 
вечірній час, під час пікової активності на вебсайті. 

Розподілення серед типу профілю відбулось наступним чином: 

57 учасників обрали тип профілю – «Педагогічний та/або науково-педагогічний 
працівник»; 



145 – «Здобувач освіти» (учень, студент тощо); 

248 – «Інше» (батьки/опікуни тощо); 

55 – не обрали тип профілю. Такий варіант можливий, якщо реєстрація акаунта відбулась 
за допомогою соціальної мережі  Facebook або Google. 

Виходячи з цього, пропоную визнати, що вказані голоси були віддані реальними 
(живими) користувачами. 

 
4. ВИСТУПИЛИ: Литвиненко І.М., який підтвердив, що мали місце факти, коли деякі 

користувачі прив'язували свої телефони до інших акаунтів і таким чином змогли проголосувати 
кілька разів. Це дійсно порушує умови розіграшу, які зазначені на сторінці розіграшу 
(https://vseosvita.ua/olympiad/s24d/top), оскільки згідно з правилами конкурсу кожен користувач 
може проголосувати лише один раз і лише за одного учасника. 

 
 
5. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Анулювати 103 голоси, що віддані з акаунтів, у яких телефон «відв’язано» від одного 

акаунта і прив'язано до іншого акаунта. Всі анульовані голоси розмістити в останній колонці на 
сторінці рейтингу: https://vseosvita.ua/olympiad/s24d/top 

 
2. Підтвердити голосування за клас "Учнівське самоврядування "Перспектива" у 

кількості 505 голосів.  
 

3. Оновити (перерахувати) рейтинг з урахуванням анульованих голосів та вивести 
вказану інформацію на сторінці рейтингу (https://vseosvita.ua/olympiad/s24d/top) із зазначенням 
окремої колонки, де буде перелік анульованих голосів із посиланням на анкети та дати, коли ці 
голоси було залишено. 

 
4. Визнати переможцями розіграшу конкурсу «Будьмо гідними»: 

- клас «Учнівське самоврядування "Перспектива"» (505 голоси користувачів); 
- клас «Первомайський НВК» (452 голоси користувачів); 
- клас «Маленькі зірочки» (424 голоси користувачів ). 

 
5. Опублікувати цей протокол на сторінці розіграшу конкурсу «Будьмо гідними» 

 
Результати голосування:  
«За» - 3 чол. 
«Проти» - 0 чол. 
Рішення прийнято  одноголосно. 

 
                  
           

      ПІДПИСИ:  
 

Голова комісії     ___________________ Сергій Пархоменко 
                                                  (п і д п и с) 

 
Членкиня комісії  ___________________ Леся Литвиненко                                                    
                                                   (п і д п и с) 

 
Член комісії         ___________________  Іван Литвиненко              

                                                              (п і д п и с) 

 


