зАтвЕрджЕно
На засiданнi Органiзацiйного комiтету з
проведення виборiв ректора державного
унiверситету
телекомунiкац iй
вiд 24.01.2019 протокол № 4

Голова Органiзацiйного комiтету
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'А.М.Явтушенко

плАн
заходiв з пiдготовки та проведення виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй
Назва заходу

Ngп/п
1

Р озробити

та

затвердити

в

Термiн виконання

Вiдповiдальний завиконання

до 31.01.2019

Члени ОргкомiтетуЧлениВиборчо.і.

устан овл еному
порядку
Положення та документи з органiзацi.і.
та проведення виборiв ректора:

- Положення

про

порядок

про ведення
виборiв
ректор а
державного
ун iверситету
телекомунiкацiй;

- Положення про Органiзацiйний

комiтет з проведення виборiв ректора
державного
ун iвер ситету
телекомунiкацiй;

- Положення

про

Виборчу

комiсiю з проведення виборiв ректора
державного
телекомунiкацiй;

- Положення

обрання
штатних

унiвер ситету

про

порядок

представникiв
з
працiвникiв, якi

числа
не с

науковими, науково-педагогiчними та
педагогiчними працiвниками, для
участi у виборах ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй;

- Положення

про

порядок

органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на

виборах

ректора

державн ого
\,

університету телекомунікаціи ;

- Положення

про

порядок

подання та розгляду скарг пiд час
про в едення
ви борiв
р ектора
державного
ун iверситету
телекомунiкацiй;

комiсi.1.

- Положення
акредитацi.і.

про

порядок

представникiв

засобiв

масово.і. iнформацi.і. на виборах ректора
державн ого
унiверситету
телекомунiкацiй;

- ПОложення

обрання

про

порядок

представникiв

з

Похабова 1.Е.

числа

студентiв для участi виборах ректора

державного
телекомунiкацiй.
2

унiверситету

Провести засiдання Оргкомiтету з
питання
наявностi
(закуп iвлi)
вiдповiдного обладнання та пристро.і.в
для проведення виборiв ректора

до.31.01.2019

Голова Оргкомiтету

до 31.01.2019

Секретар оргкомiтету,

Унiверситету
3

Забезпечити

розробку

виготовлення

необхiдних

ре€страцi.і.

макетiв

протоколiв

ОРГКОМiТеТУ,

ВИбОРЧО.1.

реестрацi.і. спостерiгачiв,

та

директор редакцiйновидавничого центру

журналiв
з асiдань
КОМ1Сі1,

акредитацi.і.

представникiв ЗМ1 тощо.
4

Сприяти

в

претендента

органiзацi.і.

на

посаду

висунення

до о1.02.2019

Члени Оргкомiтету,
Похабова 1.Е.

ректора

унiверситету на засiданнях вчених рад

НН1,

зборах

працiвникi в

і

студентських колективiв
5

до о6.02.2019

Члени Оргкомiтету

до 8.02.2019

Члени Оргкомiтету

Розробити графiк зустрiчей кандидатiв
на посаду ректора Унiверситету.

З 11.02.2019до
15.02.2019

Члени Оргкомiтету,
кандидати на посадуректора

З атвердити
поп ереднi
ф орми
бюлетеню та протоколу лiчильно.і.

до 20.02.2019

Члени Оргкомiтету,

Р озробити

граф iк

про ведення

загальних зборiв трудових колективiв,

якi не €
педагогiчними

науковими, науковота
педагогiчними

працiвниками, студентiв, затвердити .і.х

на
засiданнi
оприлюднити

Оргком iтету
і
на
веб-с айтi

Унiверститету.
6

Встановити квоти представництва вiд
штатних працiвникiв унiверситету, якi

не
€
науковими ,
науко в о педагогiчними
та
педагогiчними
працiвниками, студентiв, затвердити .і.х

на засiданнi Оргкомiтету i довести до
вiдома вiдповiдних пiдроздiлiв
7

8

комiсi.1.

директор редакцiйновидавничого центру

9

Органiзувати

і

з аб езп ечити

до 22.02.2019

Члени Оргкомiтету,
директори HHI

проведення загальних зборiв трудових

колективiв, якi не с НП, НПП, ПП, i
студентiв

з

м етою

о брання

представникiв цих колективiв для
участi у виборах ректора шляхом

прямих тасмних виборiв, закрiпити
персонально членiв Оргкомiтету.
10

Органiзувати

і

забезпечити

до 22.02.2019

директор
Харкiвського коледжу

проведення
загальних
зборiв
трудового колективу Харкiвського
коледжу дУТ, якi не € педагогiчними
працiвниками, i студентiв з метою
обрання
представникiв
цьо го
колективу

для

участi

у

Члени Оргкомiтету,

виборах

ректора шляхом прямих та€мних
виборiв (при прийнятI`i рiшення про

11

створення
виборчо.і.
дiльницi
в
м. Харковi).
Сформувати списки ycix категорiй
виборцiв для участi у виборах ректора
Унiверситету тi передати .і.х до

до 25.02.2019

директор Харк.

коледжу, начальниквiшiлукадрiв

ВИбОРЧО.1.КОМiСi.1.
1213

Оприлюднити

на

веб -сайтi

Унiверситету

та

iнформацiйних

стендах

проIрами

Члени Оргкомiтету,
директори НН1,

Ун iверситету

кандидатiв

на

до 22.02.2019

Члени Оргкомiтету,
начальник

виб орчi

iнформацiйно-

посаду

обчислювального

ректора Унiверситету

Провести
акредитацiю
офiцiйних
спостерiгачiв вiд кандидатiв на посаду
ректора та громадських органiзацiй

до 27.02.2019

центру
Секретар оргкомiтету

вiдповiдно до про порядок органiзацi.і.
роботи спостерiгачiв на виборах
ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй

14

Оприлюднити iнформацiю про дату,

27.02.2019

час i мiсце проведення виборiв ректора
Унiверситету (контроль)

15

Пiдготувати
примiщення
для
проведення виборiв, обладнати його
кабiнками та прозорими урнами для
та€много голосування. Засобами вiдео

iнформацiйно-обчислювальногоцентру

до 1.03.2019

начальник

iнформацiйнообчислювального

комiсi.і., спостерiгачiв та представникiв

зм1
Передати

Члени Оргкомiтету,
начальник
Експлуатацiйнотехнiчного вiдцiлу,

спостереження, забезпечити необхiднi
умови для роботи членiв Виборчо.і.

16

Голова Виборчо.і.
комiсi.і. начальник

центру

форми

бюлетенiв

ПРОТОКОЛУ
ЛiЧИЛЬНО.1.
ВИбОРЧО.l.КОМiСi.1.

КОМiСi.l.

та
дО

04.03.2019

Голова Оргкомiтету,
секретар Оргкомiтету

17

Провести ре€страцiю представникiв
засобiв масово.і. iнформацi.і. на виборах

до 4.03.2019

Секретар оргкомiтету

до 5.03.2019

Голова Оргкомiтету

6.03.2019

Голова Оргкомiтету

06.03.2019

Голова Оргкомiтету

07.03.2019

Голова Оргкомiтету

до 15.03.2019

Голова Оргкомiтету,

ректора Унiверситету
18

Негайно

iн ф ормувати

В иб орчу

комiсiю про надходження письмових
заяв вiд кандидатiв на посаду ректора
щодо знятгя сво€.і. кандидатури з
виборiв (у разi наявностi)
19

Отримати пiдсумковий протокол про
результати голосування вiд Виборчо.і.
комiсi.і. та оприлюднити результати
виборiв ректора Унiверситету на веб-

сайтi

та

iнформацiйних

стендах

Унiверситету
20

Передати до Мiнiстерства освiти i
науки Укра.і.ни перший екземпляр
протоколу про результати виборiв
ректора Унiверситету

21

Оприлюднити

результати

виборiв

ректора Унiверситету на веб-сайтi та
22

iнформацiйних стендах Унiверситету
Пiдготувати
та
передати
в

установленому

порядку

до

Голова Виборчо.і.

архiву

КОМ1С11,

Унiверситету всю документацію, яка

пов ' яз ан а
проведенням

з

секретар Оргкомiтету,

пiдгото вкою
та
виборiв
ректора

секретар Виборчо.і.
КОМ1С1.1.

Унiверситету
23

Органiзовувати зустрiчi кандидатiв на
посаду
ректора
Унiверситету
з

Вподовж виборiв
згiдно графiку

Члени Оргкомiтету,
директори НН1,

трудовими колективами i студентами

зустрiчей

Похабова 1.Е.,

начальникiнформацiйно-обчислювальногоцентру,директор едакцiйно-видавничогоцентру

Унiверситету

24

Органiзовувати сво€часне висвiтлення Впродовж виборчо.і.
компанi.і.
питань, пов'язаних з виборами ректора
Унiверситету

на

веб -сайтi

Унiверситету, iнформацiйних стендах
25

Надавати консультацiйну допомогу

ВПРОдОВЖ ВИбОРЧО.1.

структурним пiдроздiлам в органiзацi.і.
i проведеннi виборiв представникiв

кампанi.і.

для участi у виборах ректора.
26

Члени Оргкомiтету

Оперативно розглядати на засiданнях Впродовж виборiв
Оргкомiтету
письмовi
звернення
учасникiв виборчого процесу з питань,
якi вiдносяться до його компетенцi.і..

Члени Оргкомiтету

ГОлова Оргкомiтету,
секретар Оргкомiтету

