
ПРОТОКОЛ J№ 5
засiдання Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

01 лютого 2019 року

Персональний склад    -13 членiв.
Присутнi на засiданнi  -12 членiв.

м. ки.1.в

присутнi:
голова Виборчо.і. комiсi.і.  - За.і.ка В.Ф.
заступник голови Виборчо.і. комiсi.і. - Трембовецький М.П.
секретар Виборчо.і. комiсi.і. - Полонська Н.Ю.

члени Виборчо.і. комiсi.і.: Бобровський О.К., заступник директора Навчально-
наукового   iнституту   заочного   та   дистанцiйного   навчання;   Гайдур   Г.1.,
завiдувач   кафедри   iнформацiйно.і.   та   кiбернетично.і.   безпеки   Навчально-
наукового  iнституту  захисту  iнформацi.і.;  Савченко  В.А.,  завiдувач  кафедри
систем   iнформацiйного   та   кiбернетичного   захисту   Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;  Семенов Ю.М.,  завiдувач кафедри  iноземних
мов Навчально-наукового iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн;
Олен€в   д.Г.,   завiдувач   кафедри   безпеки   житг€дiяльностi   та   фiзичного
виховання  Навчально-наукового  iнституту  гуманiтарни  та  природничих
дисциплiн;  Барабаш О.В.,  завiдувач  кафедри вищо.і. математики Навчально-
наукового  iнституту  гуманiтарнж  та  природничих  дисциплiн;  Бондарчук
А.П.,   доцент   кафедри   iнженерi.і.   про1рамного   забезпечення   Навчально-
наукового   iнституту  телекомунiкацiй  та  iнформатизацi.і.;   Щербина  В.М.,
начальник  навчально-методичного  вiддiлу  освiтньо.і.  дiяльностi  Навчально-
наукового iнституту менеджмешу та пiдприсмництва Навчально-наукового
центру; Полонська Н.Ю., начальник вiддiлу внутрiшнього контрол1о i аудиту;
Мовчан Л.К., провiдний iнженер експлуатацiйно-технiчного вiддiлу; Соснова
д.Н. , студентка 3-го курсу факультету телекомунiкацiй Навчально-наукового
iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

ПОРЯдОК дЕННИй :
1.  Про затвердження змiн до Положення про Виборчу комiсiю з проведення

виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.



слуmли:
2.  Голову Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора   За.і.ку В.Ф.,  який

доповiв проте що, у зв'язку зi створенням дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і. в м.
Харкiв,  необхiдно внести деякi змiни до Положення про Виборчу комiсiю з
проведенш виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

ухвАлили:
1 .  Внести змiни до ПОложення про Виборчу комiсiю з проведення виборiв

ректора  державного унiверситету телекомунiкацiй згiдно додатку, якiй
додасться.

2.  Положення   про   Виборчу   комiсiю   з   проведення   виборiв   ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй, у новiй редакцi.і., затвердити
на Вченiй радi Унiверситету встановленим порядком.

Голосували: «за» -12; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.
L-_л

В.Ф. За`і.ка

Н.Ю.Полонська



Змiни до Положення про Виборчу комiсiю
з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй
( введено в дiю наказом ректора вiд 26.12.2018  № 639)

додати до роздiлу 2. «Формування складу виборчо.1. комiсi.Ь> наступний
пункт у такiй редакцi.і. :

Пункт  2.8.  У разi, коли у виборах беруть участь бiльш як 2 тис. осiб,
а також за наявностi у структурi Унiверситету вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв, органiзацiйним комiтетом можуть утворювати виборчi дiльницi
та дiльничнi виборчi комiсi.і., склад яких затверджу€ться наказом ректора.
При цьому виборча комiсiя, утворена наказом про органiзацiю виборiв
ректора, ма€ статус головно.і. виборчо.і. комiсi.і..

Внести змiни у роздiл  4.  «Завдання  та функцГі. виборчо.і. комiсi.і.».
Пункт 4.2.2. доповнити:
У разi утворення дiльничних виборчих комiсiй список виборцiв

передасться головною виборчою комiсi€ю дiльничним виборчим комiсiям не
пiзнiше наступного дня пiсля його отримання вiд органiзацiйного комiтету.

Пункт  4.2.4. викласти у наступнiй редакцi.і.:
Бюлетенi   для   голосування   виготовляються   виборчою   комiсiсю   (у  разi
утворення  дiльничних  виборчих  комiсiй     -     дiльничними   виборчими
комiсiями) не ранiше, нiж за 20 (двадцять)  i не пiзнiше як за 12 (дванадцять)
годин до початку виборiв, у кiлькостi, яка вiдповiда€ кiлькостi осiб, якi мають
право брати участь у виборах (далi - виборцi) та включенi до вiдповiдного
списку виборцiв ( у разi утворення виборчих дiльниць   -   у кiлькостi, що
вiдповiда€  кiлькостi  осiб,   включених  до   списку  виборцiв   на  виборчiй
дiльницi), посвiдчуються на зворотному боцi пiдписом голови та секретаря
Виборчо.і.  комiсi.і.,   що   виготовля€  бюлетенi,  та  скрiплюються   печаткою
Унiверситету або його вiдокремленого структурного пiдроздiлу.

Кандидати   та   спостерiгачi   мають   право   бути   присутнiми   пiд   час
виготовлення бюлетенiв для голосування.

додати до роздiлу 5. «Встановлення результатiв голосування».

Пушг  5.10.  замiнити  наступним  змiстом:   дiльничнi  виборчi  комiсi.і.
передають  протоколи  про  результати  голосування  на  виборчiй  дiльницi
головнiй  виборчiй  комiсi.і.  негайно  пiсля  його  складання.   У  раз,  коли
дiльнична  виборча  комiсiя  розмiщусться  в  iншому  населеному  пунктi,
допускасться   передача  такого   протоколу   головнiй   виборчiй   комiсi.і.  за
допомогою засобiв зв'язку з наступною передачею оригiналiв бюлетенiв та
протоколу протягом доби з моменту його складання.



Головна виборча комiсiя пiсля прийняття i розгляду протоколiв дiльничних
виборчи комiсiй склада€ пiдсумковий протокол про результати голосування
i переда€ його органiзацiйному комiтетовi.

У всiх наступних пунктах цього роздiлу замiнюсться нумерацiя в такiй
послiдовностi :

1.   5.10.    замiнитина5.11.;
2.   5.11.   замiнитина5.12.;
3.   5.12.   замiнитина5.13.

ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар виборчо.і. комiсi.і.
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