
ПРОТОКОЛ Ng 3
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд   17 сiчня 2019 р.

Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:
1.  Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голови Оргкомiтету;
2.  Гуменюк В.В. -директор Щ, заступник голови Оргкомiтету;
3.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
4.  Козелков С.В. -директор ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор ШП захисту iнформацi.і.;
6.  Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдприемництва;
7.  дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
8.  Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;
9.  дробик О.В. -заступник директора ШЩ;
10. Гудзь О.С. -завiдувач кафедри Менеджменту;
11. Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
12. Недуга Л.В. -начальник  юридичного вiддiлу;
13. Похабова 1.Е. -начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

проблем студентiв;

ПОРЯдоК дЕННИй:
1. Про затвердження Положення про порядок обрання представникiв з

числа  штатних  працiвникiв,  якi  не  с  науковими,  науково-педагогiчними  та
педагогiчними  працiвниками,  для  участi  у  виборах  ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй.

2. Про   затвердження   Положення   про   порядок   органiзацi.і.   роботи
спостерiгачiв на виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

3. Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду скарг
пiд     час      проведення      виборiв     ректора     державного     унiверситету
телекомунiкацiй.

4. Про затвердження Положення про порядок акредитацi.і. представникiв
засобiв  масово.і.  iнформацi.і.  на  виборах  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй.

Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

1.   СЛУХАЛИ:
1.   Начальника   вiдцiлу   кадрiв,   члена       Органiзацiйного   комiтету

Львовського С.М., який ознайомив членiв Органiзацiйного комiтету зi змiстом
Положення про порядок обрання представникiв з числа штатних працiвникiв,
якi не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками,
для  участi  у  виборах  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй.
Зокрема,  дане  Положення  розроблене    членами  Органiзацiйного  комiтету
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вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про вищr освiту», «Методичних рекомендацiй
щодо особливостей виборчо.і. системи та порядку обрання керiвника вищого
навчального закладу», затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни
вiд о5.12.2014 № 726 «деякi питання реалiзацi.і. статтi 42 Закону Укра.і.ни «Про
вищу освiту», Статуту державного унiверситету телекомунiкацiй, Положення
про    порядок    проведення    виборiв    ректора    державного    унiверситету
телекомунiкацiй.   Це   Положення   визнача€   механiзм   та   умови   обрання
представникiв  з  числа  штатних  працiвникiв,  якi  не  с  науковими,  науково-
педагогiчними  та  педагогiчними  працiвниками  Унiверситету,  для  участi  у
виборах   ректора   Унiверситету.   Органiзацiю   та   пiдготовку   до   обрання
представникiв    для    участi    у    виборах    ректора    Унiверситету    здiйснюс
Органiзацiйний  комiтет  з  проведення  виборiв  ректора Унiверситету  (далi -
Органiзацiйний комiтет). Це ПОложення, а також змiни i доповнення до нього,
затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з профкомом
Унiверситету     i     вводяться     в     дiю     наказом     ректора     Унiверситету.
Львовський С.М.  запропонував  затвердити Положення про порядок обрання
представникiв  з  числа  штатних  працiвникiв,  якi  не  с  науковими,  науково-
педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора
державного  унiверситету  телекомунiкацiй  i  надати  його  для  погодження
профкомом Унiверситету.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Явтушенко   А.М.,   Гудзь   О.С.,   довбешко   С.В.      Пропозицiя   була
пiдтримана.

Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.
ухвАлили:

1. Затвердити Положення про
штатних   працiвникiв,   якi   не   с
педагогiчними  працiвниками,  для
унiверситету телекомунiкацiй.

2. Передати  Положення  про
штатних   працiвникiв,   якi   не   €
педагогiчними  працiвниками,  для
унiверситету  телекомунiкацiй  на

порядок обрання  представникiв з числа
науковими,   науково-педагогiчними   та
участi  у  виборах  ректора  державного

порядок  обрання  представникiв  з  числа
науковими,   науково-педагогiчними   та
участi  у  виборах  ректора  державного

розгляд  та  погодження  профспiлкового
комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: 18.01.2019

3.Винести   погоджений   текст   Положення   про   порядок   обрання
представникiв  з  числа  штатних  працiвникiв,  якi  не  €  науковими,  науково-
педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй на розгляд та затвердження Вченою
радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
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Термiнвиконання:до21.01.2019

2.   СЛУХШИ:
1. Секретаря  Органiзацiйного  комiтету  Попова  О.В.,    який  винiс  на

обговорення  та  затвердження  Положення  про  порядок  органiзацi.і.  роботи
спостерiгачiв на виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
даний  документ  розроблений  вiдповiдно  до  Закону  Укра.і.ни  «Про  вищу
освiту», Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчо.і. системи та
порядку   обрання   керiвника   вищого   навчального   закладу,   затверджених
Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни вiд о5.12.2014 №726 «деякi питання
реалiзацi.і. стапi 42 Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», Статуту державного
унiверситету телекомунiкацiй,  Положення  про  порядок проведення  виборiв
ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй.  Положення     визначас
умови  органiзацi.і. роботи  спостерiгачiв пiд  час  проведення  виборiв реrтора
Унiверситету    з    метою    забезпечення    демократичностi,    прозорості    та
вiдкритостi виборiв, що проводяться тасмним голосуванням. Це Положення, а
також   змiни   i   доповнення   до   нього,   затверджуються   Вченою   радою
Унiверситету за погодженням з профкомом Унiверситету i вводяться в дiю
наказом   ректора   Унiверситету.   Попов   О.В.   запропонував      затвердити
Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Федюнiн С.А., дищук А.С., дробик О.В.Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1. Затвердити Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв

на виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
2. Передати Положення про порядок органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на

виборах  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на  розгляд  та
погодження профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: 18.01.2019

3 . Винести погоджений текст 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 21.01.2019

3. СЛУХШИ:
Начальника   юридичного   вiддiлу,   члена   Органiзацiйного   комiтету

Недугу Л.В., яка ознайомила членiв Оргкомiтету зi змiстом Положенням про
порядок  подання  та  розгляду  скарг  пiд  час  проведення  виборiв  ректора
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державного   унiверситету   телекомунiкацiй.    Зокрема,   дане   Положення
визначас  механiзм  та  умови  розгляду  скарг  пiд  час  проведення  виборiв
ректора Унiверситету,  Положення,  а також змiни  i  доповнення до нього,
затверджуються Вченою радою Унiверситету за погодженням з профкомом
Унiверситету  i  вводяться  в  дiю  наказом  ректора  Унiверситету.  доповiдач
вiдмiтив, що згiдно даного Положення скарги розглядаються Органiзацiйним
комiтетом та Виборчою комiсiсю. Визначенi понят1`я «суб'€кт звернення зi
скаргою»,   «суб'скт   розгляду   скарг»   та   «суб'скт   оскарження»,   термiни
подання скарги, вимоги до форми i змiсту скарги. Недуга Л.В. запропонувала
затвердити  Положення  про  порядок  подання  та  розгляду  скарг  пiд  час
проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

виступили:
Козелков С.В., дищук А.С., Гуменюк В.В. Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду скарг пiд час

проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
2. Передати Положення про порядок подання та розгляду скарг пiд час

проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на
розгляд та погодження профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: 18.01.2019

3. Винести  погоджений  текст  Положення  про  порядок  подання  та
розгляду скарг пiд час проведення виборiв ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй на розгляд та затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
Термiнвиконання:до21.01.2019

4. СЛУХШИ:
директора  Редакцiйно-видавничого  центру,  члена  органiзацiйного

комiтету Тищенка 1.1., який ознайомив членiв Оргкомiтету з Положенням про
порядок  акредитацi.і.  представникiв  засобiв  масово.і.  iнформацi.і.  на  виборах
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй. Зокрема, дане Положення
визначас  умови  органiзацi.і.  роботи  представникiв  ЗМ1  пiд  час  проведення
виборiв    ректора    державного    унiверситету    телекомунiкацiй    з    метою
забезпечення   демократичностi,   прозоростi   та   вiдкритостi   виборiв,    що
проводяться шляхом тасмного голосування. Вiн пiдкреслив, що акредитацi.і. на
виборах  ректора  Унiверситету  пiдлягають  yci   без   винятку  представники
вiтчизняних   i   закордонних  засобiв  масово.і.  iнформацi.і.,   в  тому  числi   й
технiчний персонал телерадiокомпанiй, якi виявили бажання бути присутнiми
пiд час проведення виборiв. В Положеннi визначенi права та заборони щодо
роботи  представникiв  ЗМ1  на  виборах  ректора  Унiверситету.  Тищенко  1.1.
запропонував затвердити Положення про порядок акредитацi.і. представникiв
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засобiв  масово.і.  iнформацi.і.  на  виборах  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй.
виступили:

Явтушенко А.М., Попов О,В, Недуга Л.В.. Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Затвердити Положення про порядок акредитацi.і. представникiв засобiв

масово.і.    iнформацi.і.    на     виборах    ректора     державного    унiверситету
телекомунiкацiй.

2. Текст  Положення  про  порядок  акредитацi.і.  представникiв  засобiв
масово.і.    iнформацi.і.     на     виборах    ректора     державного     унiверситету
телекомунiкацiй оприлюднити на веб-сайтi Унiверситету.
Виконавець:    Учений    секретар    ВченЫ    ради    Унiверситету,    секретар
Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: до 18 сiчня 2019 року.

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету

А.М. Явтушенко

О.В. Попов
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