
ПРОТОКОЛ Ng 4
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  24 сiчня 2019 р.
Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:

1.  Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голови Оргкомiтету;
2.  Гуменюк В.В. -директор ШЩ, заступник голови Оргкомiтету;
3.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
4.  Козелков С.В. -директор ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  Федюнiн С.А. -директор Ш11 менеджменту та пiдпри€мництва;
6.  дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
7.  Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;
8.  дробик О.В. -заступник директора IШl;
9.   Гудзь О.€. -завiдувач кафедри Менеджменту;
10. Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
11. Недуга Л.В. -начальник  юридичного вiддiлу;
12.Григор'сва Т,А. -начальник вiддiлу монiторингу якостi освiти,

лiцензування та акредитацi.і.;
13. Похабова 1.Е. -начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

проблем студентiв;
14.Лазоренко А.В.-студент ШП менеджменту та пiдприсмництва.

ПОРЯдоК дЕННИй :
1. Про затвердження Плану заходiв з пiдготовки та проведення виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
2. Про внесення змiн до Положення про порядок проведення виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -немас.

1.   СЛУХАЛИ:
директора      Навчально-наукового      центру,      заступника      голови

Органiзацiйного комiтету Гуменюка В.В.. який ознайомив членiв комiтету з
Планом  заходiв  з  пiдготовки  та  проведення  виборiв  ректора  державного
унiверситету  телекомунiкацiй.  доповiдач  детально  зупинився  на  пунктах
Плану,  вiдмiтив  основнi  заходи,  якi  запланованi  до  проведення  в  процесi
пiдготовки  до  виборiв  ректора  Унiверититету.  Гуменюк  В.В.  запропонував
затвердити   План   заходiв   з   пiдготовки   та   проведення   виборiв   ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй (додасться).

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Явтушенко  А.М.,  Григор'сва  Т.А.,    Похабова  1.Е.    Пропозицiя  була
пiдтримана.
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Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -немас.
ухвАлили:

1. Затвердити План заходiв з пiдготовки та проведення виборiв ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.

2. Забезпечити  виконання  запланованих  заходiв  у  визначенi  Планом
термiни.
Вiдповiдальний: члени Органiзацiйного комiтету.
Термiн виконання: впродовж виборчо.і. кампанi.і..

3. до виконання заходiв, пов'язаних з органiзацiсю проведення зборiв
штатних працiвникiв та студентiв для обрання представникiв цих колективiв
для участi у виборах ректора Унiверситету залучати керiвникiв структурних
пiдроздiлiв  та голiв студентських рад Навчально-наукових iнститутiв.
Вiдповiдальний:    Голова    Органiзацiйного    комiтету    Явтушенко    А.М.,
Похабова 1.Е., члени Органiзацiйного комiтету.
Термiн виконання: до 25.02.2019

4. План заходiв з пiдготовки та проведення виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй оприлюднити на веб-сайтi Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар  Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: до 26.01.2019.

2.   СЛУХАЛИ:
Секретаря Органiзацiйного комiтету Попова О.В.,  який проiнформував

членiв комiтету про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Положення
про    порядок    проведення    виборiв    ректора    державного    унiверситету
телекомунiкацiй.   Необхiднiсть  у  внесеннi  змiн  виникла  пiсля  3  зустрiчi
з представниками Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни, якi 23 сiчня 2019 року
надали  консультацiю  з  питань  вибрiв  ректора  Унiверситету.    Попов  О.В.
детально  зупинився  на змiнах,  якi  пропонуються,  а  саме:  у  п.  1.1  змiнити
прiоритетнiсть  залучених  джерел  для  пiдготовки  Положення;  замiнити  у
п. 2.15. на заборону проведення агiтацiйних заходiв кандидатами на посаду
ректора   Унiверситету   на   виборчiй   дiльницi   у      день   виборiв   ректора
Унiверситету;   конкретизувати абзац   п.  4.22.  щодо  пунктiв виборiв, що не
вiдбулися. Попов О.В запропонував додати два пункти  стосовно збереження
документацi.і. пiсля виборiв та загальний пункт стосовно визначення питань,
якi  не  врегульованi  чинним  законодавством,  пiдзаконними  нормативними
актами,    Статутом    державного    унiверситету    телекомунiкацiй    та    цим
Положенням. Попов О.В. запропонував  затвердити змiни до Положення про
порядок      проведення      виборiв      ректора      державного      унiверситету
телекомунiкацiй (додасться). Питань до доповiдача не було.
виступили:

Явтушенко  А.М.,   дищук  А.С.,  Львовський  С.М.   Пропозицiя  була
пiдтримана.

Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -немас.
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ухвАлили:
1. Затвердити  змiни  до  Положення  про  порядок  проведення  виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
2. Передати  змiни  до  Положення  про  порядок  проведення  виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй на розгляд та погодження
профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiнвиконання:25.01.2019

3.Винести   погоджений   текст   змiн   до   Положення   про   порядок
органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на виборах ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй на розгляд та затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
Термiн виконання: до 31.01.2019

4. Запропонувати  Вченiй  радi  Унiверситету  затвердити  нову  редакцiю
Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй з врахуванням змiн та доповнень на
дату затвердження.

Голова Органiзацiйного комiтету
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Секретар Органiзацiйного комiтету             ,.~.+. :.

А.М. Явтушенко

О.В. Попов
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