
ПРОТОКОЛ N911
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  26 лютого 2019 р.

Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:
1.  Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голова  Оргкомiтету;
2.  Гуменюк В.В. -директор НЩ, заступник голови Оргкомiтету;
3.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомітету;
4.  Козелков С.В. -директор 1Ш1 телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор 1Ш1 захисту iнформацi.і.;
6.  Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдприсмництва;
7.  дищук А.С. -директор 1Щ1З, голова профкому Унiверситету
8.  Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
9.  Григор'сва Т,А. -начальник вiддiлу монiторингу якостi освiти,

лiцензування та акредитацi.і.;
10.Похабова 1.Е. -Начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

проблем студентiв.
11.Лазоренко   А.В.   -      студентка   3-го   курсу   НШ   менеджменту   та

пiдприсмництва.
Запрошений: гОЛова ГоловНо.1. вибоРчо.1. комiсi.1. За.1.ка В.Ф.

порядок дЕнний:
1.   Про затвердження Положення про виборчу дiльницю та дiльничну

виборчу   комiсiю   вiдокремленого   структурного   пiдроздiлу-  Харкiвського
коледжу  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  з  проведення  виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

2. Про  акредитацiю  спостерiгачiв  вiд  кандидатiв  на  посаду  ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.

Голосували: «за» - 11 ; «проти» -немас; «утримались» -немас.

1.   СЛУХАЛИ:
Проректора  з  навчально.і.  роботи,  голову  Органiзацiйного  комiтету  з

проведення   виборiв   ректора   державного   унiверситету   т.елекотунiгацiй
Явтушенка А.М., який ознайомив членiв Органiзацiйного комітету зі зміс.т?м
Положенням   про   виборчу   дiльницю   та   дiльничну   виборчу   комісію
вiдокремленого   структурного   пiдроздiлу   з   проведення   виборiв   ректора
державного   унiверситету   телекомунiкацiй.   дане   Положення   розроблене
членами Органiзацiйного комiтету 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. статтi 42 Закону Укра.і.ни «Про вищу освiту», Статуту державного
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унiверситету телекомунiкацiй,  ПОложення  про  порядок проведення  виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй, Положення пр? виборчу
комiсiю     з     проведення     виборiв     ректора     державного     університету
телекомунiкацiй.  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.
Явтушенко А.М. запропонував  затвердити Положення про виборч.у дільтицю
та  дiльничну  виборчу  комiсiю  вiдокремленого  структурного  підрозділу
проведення   виборiв   ректора  державного   унiверситету  телекомунiкацiй
надати його для погодження профкомом Унiверситету.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Гуменюк В.В.,  За.і.ка В.Ф., Попов  О,В.,  Львовський  С.М.   Пропозицiя
була пiдтримана.

ГОлосували: «за» - 11 ; «проти» -нема€; «утримались» -немас.
ухвАлили:

1. Затвердити Положення про виборчу дiльницю та дiльничну виборчу
комiсiю   вiдокремленого   структурного   пiдроздiлу   з   проведення   виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

2. Передати  Положення  про  виборчу  дiльницю  та дiльничну  виборчу
комiсiю   вiдокремленого   структурного   пiдроздiлу   з   проведення   виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй на розгляд та погодження
профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: до 28.02.2019

3. Винести  погоджений  текст  Положення  про  виборчу  дiльницю  та
дiльничну   виборчу   комiсiю   вiдокремленого   структурного   пiдроздiлу   з
проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на
розгляд та затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
2.   СЛУХАЛИ:

Проректора  з  навчально.і.  роботи,  голову  Органiзацiйного  комiтету  з
проведення   виборiв   ректора   державного   унiверситету.  телекомунiкацiй.
Явтушенка А.М., який надав iнформацiю щодо термiнiв закінчення ресс.тратіі
спостерiгачiв вiд кандидатiв на посаду ректора та громадських спостерігачів.
На  даний  час  заресстровано  7  спостерiгачiв:  3  спостерiгача  вiд  кандидата
Толубка  В.Б.  та  4  -  вiд  кандидата  Хращевського  Р.В.  Явтушенко  А.М.
запропонував  акредитувати  спостерiгачiв  вiд  кандидатiв  на  посаду  ректора
Унiверситету,

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Гуменюк   В.В.,   Львовський   С.М.,   Попов   О.В.      Пропозицiя   була
пiдтримана.

Голосували: «за» - 11 ; «проти» -немас; «утримались» -немас.
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ухвАлили:
4. Акредитувати   наступних   спостерiгачiв   вiд   кандидатiв   на   посаду

ректора по виборчiй дiльницi (м. Ки.і.в, вул. Солом'янська,7):
Вiщ   кандидата   на   посаду   ректора   Унiверситету   Толубка   ВолодимцрLа
Борисовичаi

- Беркман  Любов  Наумiвна,   1953  року  народження,  проректора  з
науково-педагогiчно.і. роботи державного унiверситету телекомунiкацiй;

-Смаль   Людмила   Леонiдiвна,   1967   року   народження,   заступник
начальника вiддiлу кадрiв державного унiверситету телекомунiкацiй.

ВiЕЁидата  на  посаду  ректора  Унiверситету  Хращевського  РiмвL±даеа
Вiлiмовича:

-  Циганiй  Свiтлана  Олексi.і.вна,   1979  року  народження,  начальник
вiддiлу   дистанцiйного   навчання   Ки.і.вського   нацiонаjlьного   унiверситету
будiвництва  i архiтектури;

- Пунда  Сергiй  Петрович,   1974  року  народження,     тимчасово  не
працюс.

а Акредитувати   наступних   спостерiгачiв   вiд   кандидатiв   на   посаду
ректора по виборчiй дiльницi (м. Харкiв, вул. Кооперативна,7):
ВiLкандидата   на   посаду   ректора   Унiверситету   Толубка   ВолодимнчLа
БQрисовиШ

- Носик Михайло Кузьмич,  1950 року народження начальник вiддiлу
експлуатацi.і.      та      обслуговування      будiвлi      державного      унiверситету
телекомунiкацiй.

ВiдLкандидата  на  посаду  ректора  Унiверситету   Хращевського  Рiмв±даеа
Вiлiмовича:

- Чорток   Олег   Анатолiйович,    1976   року   народження,   викладач
кафедри Харкiвського нацiонального унiверситету Повiтряних Сил iм.  1вана
кожедуба;

-Воробйов   €вген   Сергiйович,   1987   року   народження,   викладач
кафедри Харкiвського нацiонального унiверситету Повiтряних Сил iм. 1вана
кожедуба.

Голова
Органiзацiйного комiтету j----;-.={.`-,.г=,-.-.`

А.М. Явтушенко

О.В. Попов

3


