
р1шЕння
Вчено.і. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 10 грудня  2018 року, протокол № 5

з питання «Про процедуру виборiв ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй».

Заслухавши та обговоривши доповiдь начальника вiддiлу кадрiв Львовського
С.М., який довiв до вiдома членiв Вчено.і. ради Унiверситету   наказ Мiнiстерства
освiти  i  науки Укра.і.ни  вiд  27.11.  2018  №  492-к  «Про  оголошення  конкурсу   на
замiщення   посади   ректора   державного   унiверситету   телекомунiкацiй»,   текст
оголошення  конкурсу  на  замiщення  посади  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй,  опублiкований  в  газетi  «Освiта  Укра.і.ни»  вiд  о3.12.2018  №  47
(1589),  змiст  методичних рекомендацiй  щодо  особливостей  виборчо.і.  системи  та
порядку обрання керiвника вищого навчального закладу, затверджених постановою
Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд 51рудня 2014 року № 726 «деякi питання реалiзацi.і.
стапi 42 Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту»,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Iнформацiю  про  процедуру  виборiв  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй до взяти до вiдома.

2. Пiдготувати  проект  наказу     про  органiзацiю  та  проведення  виборiв
рекгора державного унiверситету телекомунiкацiй.
Вiдповiдальний:  начальник вiддiлу кадрiв Львовський С.М.
Термiн виконання:   10 грудня 2018 роіv.

3. Провести  вибори  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  о6
березня 2019 року.

4. На  першому  засiданнi  Органiзацiйного   комiтету  та  Виборчо.і.  комiсi.і.
обрати зi свого складу голiв, заступникiв голiв та секретарiв.

5.Вжити     необхiдних     та     невiдкладних     заходiв     щодо     вирiшення
органiзацiйних  та  iнших  питань  для  забезпечення  проведення  виборiв  ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.
ВiБповiдальний:  голови та члени  Органiзацiйного комiтету та  Виборчо.t комiсi.{.
Термiн виконання: грудень 2018 року-лютий 2019 року.

6. Забезпечити пiдготовку та винесення на розгляд та затвердження Вченою
радою Унiверситету  ПОложень та iнших документiв, необхiдних для забезпечення
виборного процесу.

Вiдповiдальнuй:  голова Органiзацiйного комiтету, голова Виборчо.t комiсi.t.
Термiн виконання: грудень 2018 -сiчень 2019 року.
7. Надавати   всебiчну   допомогу   членам    Органiзацiйного    комiтету   та

Виборчо.і. комiсi.і. у виконаннi покладених на них обов'язкiв.
Вiдповiдальний:   директори   Навчально-наукових   iнститутiв,   завiдувачi

кафедр, директори Центрiв,  керiвниш вiддiлiв та служб Унiверситету.
Термiн виконання: до 15 березня 2019 року.

8. Методичнi рекомендацi.і. щодо особливостей виборчо.і. системи та порядку
обрання   керiвника   вищого   навчального   закладу,   затвердженими   постановою



Кабiнету  Мiнiстрiв  вiд  5.12.2014  №  726  довести  до  осiб,  якi  будуть  приймати
безпосередню участь в органiзацi.і. та проведеннi виборiв ректора Унiверситету.
Вiдповiдальний:  проректор з навчально.{ роботи професор Явтушенко А.М., голови
та члени Оргстiзацiйного комiтету та Виборчо'і комiсi.t.
Термiн виконання: до  12 грудня 2018 рок:у.

9.    Створити   на  сайтi  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  роздiл
«Вибори  рекгора  -  2019»,   забезпечити   сво€часнiсть   розмiщення   та   повноту
висвiтлення рiшень по забезпеченню  виборного процесу, якi приймаються Вченою
радою Унiверситету,  Органiзацiйним комiтетом та Виборчою комiсi€ю.--Вiдповiдальний:  проректор з навчально.t роботи професор Явтушенко А.М., голови

та члени  Органiзацiйного комiтету та Виборчо.t комiсi.t, начальник iнформацiйно-
обчислювального вiддiлу Зiненко Ю.М.
Термiнвиконання:дО::ЖОКУ.
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