ПРОТОКОЛ Ng 2
засiдання Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.

м. ки.1`в

211рудня 2018 року
1

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

ПРИСУТНi: ЧЛеНИ ВИбоРЧО.1. КОМiСi.l.:

1.

Бобровський

Олександр

Навчально-наукового

Казимирович,

iнституту

заступник

заочного

та

директора

дистанцiйного

навчаны;
2.

4.

5.

За.і.ка Вiктор Федорович, завiдувач кафедри телекомунiкацiйних

систем та мереж Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та
iнформатизацi.і.;
Трембовецький
Максим
Петрович,
завiдувач
кафедри
енергоефективних технологiй Навчального-наукового iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
Гайдур Галина Iванiвна, завiдувач кафедри iнформацiйно.і. та
кiбернетично.і. безпеки Навчально-наукового iнституту захисту
iнформацi`1`;
Савченко Вiталiй

Анатолiйович,

завiдувач

кафедри

систем

iнформацiйного та кiбернетичного захисту Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;

Семенов Юрiй Миколайович, завiдувач кафедри iноземних мов
Навчально-наукового iнституту гуманiтарних та природничих
дисциплiн;
Олен€в дмитро Геннадiйович, завiдувач кафедри безпеки
житт€дiяльностi та фiзичного виховання Навчально-наукового
iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн ;
Барабаш Олег Володимирович, завiдувач кафедри вищо.і.
математики Навчально-наукового iнституту гуманiтарних та
природничих дисциплiн;
Бондарчук Андрiй Петрович, доцент кафедри iнженерi.і.
програмного
забезпечення
Навчально-наукового
iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

10. Щербина Володимир Миколайович, начальник навчальнометодичного вiддiлу освiтньо.і. дiяльностi Навчально-наукового
iнституту менеджменту та пiдпри€мництва Навчально-наукового
центру;

11. Полонська Наталiя Юрi.і.вна, начальник вiддiлу внутрiшнього
контролю i аудиту;
12. Мовчан Лариса Карлiвна, провiдний iнженер експлуатацiйнотехнiчного вiддiлу;
13. Соснова

дана

Назарiвна,

студентка

3-го

курсу

факультету

телекомунiкацiй Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та
iнформатизацi.і.;

ПОРЯдоК дЕННИй :
1. Ознайомлення iз положенням «Про Виборчу комiсiю з проведення
виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй», що регламенту€
роботу Виборчо.і. комiсi.і. державного унiверситету телекомунiкацiй з виборiв
ректора, затвердженого Вченою радою державного унiверситету
телекомунiкацiй, а також використання його в роботi Виборчо.і. комiсi.і..

1. СЛУХШИ:
Голову Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй За.і.ку В.Ф., який зазначив, що Вченою радою
Унiверситету затверджено положення «Про Виборчу комiсiю з проведення
виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй», що регламенту€
роботу Виборчо.і. комiсi.і. з виборiв ректора. З ним необхiдно ознайомитися та
ВИКОРИСТОВУВаТИ В РОбОТi ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

виступили:
Секретар виборчо.і. комiсi.і. Полонська Н.Ю., яка зазначила, що вказане

ПОложення необхiдно Опрацювати членам Виборчо.1. комiсi.1., та з ним можна
ознайомитись на офiцiйному сайтi Унiверситету.
Заступник голови Виборчо.і. комiсi.і. Трембовецький М.П., який зазначив,
що ретельне вивчання зазначеного Положення членами виборчо.і. комiсi.і.,
використання його в роботi необхiдне для ефективного дiяльностi Виборчо.і.
комiсi.і. пiд час виборiв ректора.

ухвАлили:
Членам Виборчо.і. комiсi.і. взяти до вiдома iнформацi.і. щодо необхiдностi
ознайомитися, опрацювати затверджене Вченою радою Унiверситету
положення «Про Виборчу комiсiю з проведення виборiв ректора державного

унiверситету телекомунiкацiй», яке регламентус роботу виборчо.і. комiсi.і. ,
використовувати .і.х в подальшiй роботi.

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

Голова Виборчо.і. комiсi.і.

в.Ф. за`1`ка

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.

Н.Ю.Полонська

