
ПРОТОКОЛ N9 6
засiдання Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

25  лютого 2019 року

Персональний склад    -13 членiв.
Присутнi на засiданнi  - 1 1 членiв.

м. ки'1`в

присутнi:
ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.  - За.1.Ка В.Ф.
заступник голови Виборчо.і. комiсi.і. - Трембовецький М.П.
секретар Виборчо.і. комiсi.і.  -Полонська Н.Ю.

ПРИСУТНi : ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.:

1.     Бобровський    Олександр    Казимирович,    заступник    директора
Навчально-наукового    iнституту    заочного    та    дистанцiйного
навчання;

2.     Савченко    Вiталiй    Анатолiйович,    завiдувач    кафедри    систем
iнформацiйного  та  кiбернетичного  захисту  Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;

3.    Семенов  Юрiй  Миколайович,  завiдувач  кафедри  iноземних  мов
Навчально-наукового   iнституту   гуманiтарних   та   природничих
дисциплiн;

4.     Олен€в    дмитро    Геннадiйович,    завiдувач    кафедри    безпеки
життсдiяльностi   та   фiзичного   виховання   Навчально-наукового
iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн;

5.     Барабаш     Олег     Володимирович,     завiдувач     кафедри     вищо.і.
математики    Навчально-наукового    iнституту    гуманiтарних    та
природничих дисциплiн;

6.     Бондарчук     Андрiй     Петрович,     доцент     кафедри     iнженерi.і.
програмного      забезпечення      Навчально-наукового      iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

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



8.     МОвчан   Лариса   Карлiвна,   провiдний   iнженер   експлуатацiйно-
технiчного вiщiлу;

Запрошенi:
Проректор з навчально.і. роботи, голова органiзацiйного комiтету з проведення
виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй Явтушенко А.М.;
директор  навчально-наукового  центру,  заступник  голови  органiзацiйного
комiтету    з     проведення     виборiв    ректора    державного    унiверситету
телекомунiкацiй  Гуменюк  В.В.;  вчений  секретар,  секретар  органiзацiйного
комiтету    з     проведення     виборiв    ректора    державного     унiверситету
телекомунiкацiй  Попов  О.В.;  директор  Харкiвського  коледжу  державного
унiверситету  телекомунiкацiй,  голова  дiльнично.і. комiсi.і. м.  Харкiв
д.О. Корсаков.

ПОРЯдоК дЕННИй:
1 . Про прийняття Головною виборчою комiсi€ю  державного унiверситету
телекомунiкацiй  спискiв  осiб,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах
ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  вiд  Органiзацiйного
комiтету державного унiверситету телекомунiкацiй.

2. Про  передачу  Головною  виборчою  комiсi€ю  з  проведення  виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй  дiльничнiй виборчий
комiсi.і.    з    проведення    виборiв    ректора    державного    унiверситету
телекомунiкацiй   у   Харкiвському   коледжi   державного   унiверситету
телекомунiкацiй  списку  осiб,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй у Харкiвському коледжi
державного унiверситету телекомунiкацiй

3. Оприлюднення  iнформацi.і. про  дату,  час  i  мiсце  проведены  виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

1.     слухLш:
запрошеного на засiдання виборчо.і. комiсi.і. проректора з навчально.і. роботи ,
голову органiзацiйного комiтету з  проведення  виборiв ректора державного
унiверситету    телекомунiкацiй    Явтушенко    А.М.,    який    зазначив,    що
органiзацiйний комiтет склав та затвердив списки осiб, якi мають право брати
участь   у   виборах  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  по
утвореним   в   Унiверситетi   виборчим   комiсiям.   Квоти   по   студентам   та
працiвникам,    якi  не  с  науково  педагогiчними  працiвниками,  дотриманi.
Голова органiзацiйного комiтету  передав списки осiб, якi мають право брати
участь  у  виборах  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй     до



ВИбОРЧО.l.КОМiСi.1..

виступили:
голова   виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету  телекомунiкацiй    Заi.ка В.Ф.,  якiй  запропонував  прийняти  вiд
органiзацiйного комiтету списки осiб, якi мають право брати участь у виборах
ректора    державного    унiверситету    телекомунiкацiй    переданi    головою
органiзацiйного    комiтету    з    проведення    виборiв   ректора    державного
унiверситету телекомунiкацiй.

Голосували: «за» - 11 ; «щэоти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
прийняти    списки  осiб,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах  ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй переданi головою органiзацiйного
комiтету А.М. Явтушенко.

2.       СЛУХАЛИ :

голову    виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв   ректора    державного
унiверситету телекомунiкацiй   За.і.ку В.Ф.,  який  вказав,  що  списки  осiб, якi
мають  право  брати  участь  у  виборах  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй    вiдокремленого    структурного    пiдроздiлу    Харкiвського
коледжу   державного унiверситету телекомунiкацiй, необхiдно передати не
пiзнiше   наступного   дня   пiсля   отримання   вiд   органiзацiйного   комiтету
дiльничнiй виборчий комiсi.і.. У зв'язку з цим запропонував передати списки
осiб,   якi   мають   право   брати   участь   у   виборах   ректора   державного
унiверситету  телекомунiкацiй,  присутньому  на  засiданнi  головi  дiльнично.і.
виборчо.і.    комiсi.і.   вiдокремленого    структурного    пiдроздiлу    Харкiвского
коледжу Корсакову д.О.

виступили:
заступник голови вибОРчо.1. комiсi.1. з пРОведення виборiв ректора державного
унiверситету  телекомунiкацiй     Трембовецький  М.П.,  який  запропонував
передати  списки  осiб,  якi  мають  щэаво  брати  участь  у  виборах  ректора
державногО унiверсИтету телекомунiКацiй, гоЛОвi дiльнично.1. виборчо.1. комiсi.1.
вiдокремленого  структурного  пiдроздiлу  Харкiвського коледжу державного
унiверситету телекомунiкацiй Корсакову д.О.

Голосували: «за» - 11 ; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
передати  списки  осiб,  якi  мають  право  брати  участь  у  виборах  ректора



державного     унiверситету    телекомунiкацiй    у    Харкiвського     коледжу
державного унiверситету телекомунiкацiй, головi  дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.
вiдокремленого  структурного  пiдроздiлу Харкiвського  коледжу державного
унiверситету телекомунiкацiй КОрсакову д.О.

3.     слухLш:
секретаря виборчо.і. комiсi.і. Полонсыqr Н.Ю. про необхiднiсть оприлюднення
iнформацi.і. про дату,  час та мiсце  проведення  виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй, яка зазначила, що вибори ректора вiдбудуться
о6   березня   2019   року  з   9:00   до   15:00   год.,   за   адресою:   м.   Ки.і.в,   вул.
Солом'янська, 7, перший поверх Актова зала.

ВИСТУПИЛИ:член виборчо.і. комiсi.і. Щербина В.М., який наголоси на тому,
що  iнформацiя  про  дату,  час  i  мiсце  проведення  виборiв  повинна  бути
оприлюднена не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення виборiв, тобто не
пiзнiше 27 березня 2019 року.
Голова  виборчо.і.  комiсi.і.  За.і.ка  В.Ф.,  запропонував  розмiстити  iнформацiю
щодо дати, часу та мiсця проведення виборiв  ректора на офiцiйному веб-сайтi
та на iнформацiйнiй дошцi Унiверситету у встановленi строки.

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

ухвАлили:
Оприлюднити  оголошення  з  iнформацi€ю  про  те,  що  вибори  ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй  вiдбудуться о6 березня 2019 року з
9:00 до 15:00 год., за адресою : м Ки.і.в, вул. Солом'янська, 7, перший поверх
Актова зала на офiцiйному веб-сайтi та на iнформацiйнiй дошцi Унiверситету
у встановленi строки.

Голова Виборчо.і. комiсi.і.

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.
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в.Ф. за.1`ка

Н.Ю.Полонська


