ПРОТОКОЛ Ng 5
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.
вiд 31 сiчня 2019 р.

Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:
1. Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голови Оргкомiтету;
2. Гуменюк В.В. -директор НШl, заступник голови Оргкомiтету;
3. Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
4. Козелков С.В. -директор Ш.П телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5. довбешко С.В. -директор ШП захисту iнформацi.і.;

6. Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдпри€мництва;
7. дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
8. Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;

9. дробик О.В. -заступник директора IШl;
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 НШ менеджменту та пiдпри€мництва.

ПОРЯдОК дЕННИй:
1. Про встановлення квот представництва студентiв державного
унiверситету телекомунiкацiй для органiзацi.і. прямих та€мних виборiв для
обрання представникiв для участi у виборах ректора Унiверситету.
2. Про визначення 1руп структурних пiдроздiлiв Унiверситету для

проведення процедури обрання представникiв, якi не с штатними науковими,
науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах
ректора Унiверситету на зборах цих 1руп.
Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -немас.

1. СЛУХАЛИ:

Проректора з навчально.і. роботи, голову Органiзацiйного комiтету
Явтушенка А.М., який ознайомив членiв комiтету з розрахунком квоти
представництва студентiв державного унiверситету телекомунiкацiй для
органiзацi.і. прямих тасмних виборiв для обрання представникiв для участi у
виборах ректора Унiверситету. доповiдач запропонував затвердити квоту
представництва студентiв Унiверситету в кiлькостi 58 oсiб.

Питань до доповiдача не було.

виступили:

Похабова 1.Е., Гуменюк В,В., Лазоренко Т.А.

Пропозицiя була
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підтримана.
Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1 . Затвердити квоту представництва студентiв державного унiверситету

телекомунiкацiй для органiзацi.і. прямих тасмних виборiв для обрання
представникiв для участi у виборах ректора Унiверситету в кiлькостi 58 осiб.

2. Забезпечити органiзацiю проведення виборiв представникiв вiд
студентiв Унiверситету.

Вiдповiдальний: Похабова 1.Е., члени Органiзацiйного комiтету.
Термiн виконання: до 8.02.2019
2. СЛУХАЛИ:

Проректора з навчально.і. роботи, голову Органiзацiйного комiтету
Явтушенка А.М., який ознайомив членiв комiтету з iнформацi€ю вiддiлу
кадрiв щодо кiлькостi структурних пiдроздiлiв в державному унiверситетi

телекомунiкацiй та працюючих в них. Явтушенко А.М. запропонував з метою
оптимiзацi.і. процесу обрання вказаних представникiв в Унiверситетi об ' сднати
структурнi пiдроздiли в 1рупи для проведення процедури обрання на зборах

цих 1руп. Явтушенко А.М., опираючись на пiдготовленi списки вiддiлом
кадрiв, запропонував варiанти об'сднання вiддiлiв та служб у
структурних пiдроздiлiв.

4 групи

виступили:

Львовський С.М., Попов О,В., Гуменюк В.В. Пропозицiя була
пiдтримана.
ГОлосували: «за» -14; «проти» -немас; «укримались» -немас.

ухвАлили:
1. З метою оптимiзацi.і. процесу обрання представникiв, якi не €

штатними науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками,
для участi у виборах ректора Унiверситету, об'сднати структурнi пiдроздiли в

наступнi 1рупи для проведення процедури обрання представникiв на зборах
цих груп:

-В групу № 1:

ректорат, центр документацiйно-iнформацiйного

забезпечення, архiвний сектор, вiддiл кадрiв, планово-фiанансовий вiддiл,
бухгалтерiя, вiдцiл внутрiшнього контролю та аудиту, юридичний вiддiл,
вiддiл монiторингу якостi освiти, лiцензування та акредитацi.і., вiддiл з питань
соцiальних та навчальних проблем студентiв, резимно-секретний вiддiл, центр
кiльтури та мистецтв, бiблiотека.

- В 1рупу № 2:

навчально-науковий центр, кафедра вiйськово.і.

пiдготовки, ШП гуманiтарних та природничих дисциплiн, органiзацiйнометодичний центр новiтнiх технологiй навчання, пiдготовче вiддiлення,
приймальна комiсiя, ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.і., ШН захисту
iнформацi.і., ШП менеджменту та пiдпри€мництва, НШ заочного та
дистанцiйного навчання, вiддiл мiжнародних зв'язкiв.
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- В групу № 3 : редакцiйно-видавничий центр,вiддiл охорони працi та
безпеки життсдiяльностi, вiддiл закупiвель товарiв, робiт та послуг,
студентська .і.дальня, гуртожиток, iнформацiйно-обчислювальний центр, вiддiл
експлуатацi.і. та обслуговування будiвлi.

- В групу № 4 : експлуатацiйно-технiчний вiддiл.
2. Пiдготувати списки працiвникiв, якi не с штатними науковими,

науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками вiдповiдно до
встановлених 1руп структурних пiдроздiлiв.
Вiдповiдальний: начальник вiддiлу кадрiв Львовський С.М.
Термiн виконання: до о5.02.2019

Голова Органiзацiйного комiтету
Секретар Органiзацiйного комiтету

• А.М. Явтушенко

О.В. Попов
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