
ПРОТОКОЛ Ng 7
засiдання ВиборчО.1. КОмiсi.1. З ПРОведення Виборiв РеКтора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

04  березня  2019 року

Персональний склад    -13 членiв.
Присутнi на засiданнi  -10 членiв.

м. ки`1`в

присутнi:
голова Виборчо.і. комiсi.і.  - За.і.ка В.Ф.
заступник голови Виборчо.і. комiсi.і. - Трембовецький М.П.
секретар Виборчо.і. комiсi.і. - Полонська Н.Ю.

Присутнi: члени Виборчо.і. комiсi.і.:

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.     Оленсв    дмитро    Геннадiйович,    завiдувач    кафедри    безпеки
житт€дiяльностi   та   фiзичного   виховання   Навчально-наукового
iнституту Iуманiтарних 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.
програмною      забезпечення      Навчально-наукового      iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

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



Запрошенi:
Проректор з навчально.і. роботи, голова органiзацiйного комiтету з проведення
виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй Явтушенко А.М. ;

порядок дЕнний:
1.   Перевiрка примiщення виборчо.і. дiльницi для голосування.
2.   Затвердження  змiсту  виборчого  бюлетеня  для  тасмного  голосування  на

виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
3.   Затвердження  дати,  мiсця  i  часу  виготовлення  бюлетенiв  у  кiлькостi

вiдповiдно  до  списку  виборцiв  та  повiдомлення  про  це  кандидатiв  на
посаду ректора державного унiверситету телекомунiкацiй i спостерiгачiв.

4.   Прийняття скриньок для голосування вiд органiзацiйного комiтету.
5.   Повiдомлення  кандидатiв  на  посаду  ректора  державного  унiверситету

телекомунiкацiй, .і.х представникiв та спостерiгачiв про дату,  час  i  мiсце
пломбування скриньок для голосування.

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
примiщення  для  голосування  пiдготовлене  до  дня  проведення  виборiв  та
вiдповiда€ встановленим Методичними рекомендацiями щодо особливостей
виборчо.і.  системи  та  порядку  обрання  керiвника  закладу  вищо.і.  освiти,
затвердженими Постановою КМУ вiд 51рудня 2014 № 726.

виступили:
голова   виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету   телекомунiкацiй       За.і.ка   В.Ф.,   якiй   вказав   на   можливiсть
проведення виборiв на виборчiй дiльницi та вiдповiднiсть .і-і. всiм встановленим
вимогам.  У  примiщенi  виборчо.і.  дiльницi  знаходяться  чотири  кабiнки  для
голосування, в кожнiй з них створенi необхiднi умови, € кульковi ручки. У
примiщенi знаходяться ще неопломбованi, не пронумерованi та не опечатанi
пустi  прозорi  скриньки для  голосування у кiлькостi  2  штуки.  На виборчiй
дiльницi  також  розмiщенi  столи  для  членiв  виборчо.і.  комiсi.і.,  якi  будуть
проводити видачу бюлетенiв для голосування. На столах розмiщенi таблички з
алфавiтними покажчиками для спрощення процедури ре€страцi.і. виборцiв при
передачi  бюлетенiв.  Також  наявнi  столи  для  голови,  заступника  голови  та
секретаря  виборчо.і. комiсi.і. з  вiдповiдними  покажчиками.  для  забезпечення
можливостi  друку  та  пiдготовки  необхiдних  документiв  пiд  час  виборiв
розмiщений  стiл  з  орпехнiкою.  Встановленi  та  працюють  камери  вiдео



спостереження,   що   охопл1оють   усе   примiщення   виборчо.і.   дiльницi,   не
порушуючи та€мностi голосування.
Запропонував членам виборчо.і. комiсi.і. констатувати готовнiсть примiщення до
проведення голосування та погодити рiшення про це.

Голосували: «за» -10; «проти» -немае; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Констатувати  можливiсть  проведення  виборiв  на  виборчiй  дiльницi,  що
знаходиться за адресою: м. Ки.і.в, вул. Солом'янська, 7, перший поверх, Актова
зала, та прийняти .і-і. у представленому виглядi.

2.     слухLш:
Затвердження змiсту виборчого бюлетеня для та€много голосування на
виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

виступиjш:
голова    виборчо.і.    комiсi.і.    з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету  телекомунiкацiй    За.і.ка  В.Ф.,  який  представив  для  огляду  та
затвердження  бюлетень  для  голосування  на  виборах  ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй.  У зв'язку iз цим, виборчий комiсi.і. необхiдно
затвердити змiст виборчого бюлетеня.      Вiд   Мiнiстерства   освiти   i   науки
Укра.і.ни  окримано  лист  №  1/11-1355  вiд  11.02.2019  року  «Про  проведены
виборiв    ректора    державного    унiверситету    телекомунiкацiй».    У    листi
повiдомлясться, що згiдно з абзацом другим частини третьо.і. статтi 42 Закону
Укра.і.ни   «Про   вищу   освiту»   вноситься   до   закладу   вищо.і.   освiти   для
голосування   кандидатури   претендентiв   на   посаду   ректора   державного
унiверситету телекомунiкацiй :

Толубка    Володимира    Борисовича,    доктора    технiчних    наук,
професора;

Хращевського   Рiмвiдаса   Вiлiмовича,   докгора   технiчних   наук,
професора;
Керуючись наказом МОН Укра.і.ни вiд  17.06.2016 № 688 {Лро затвердження
форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчо.і. комiсi.і. з виборiв керiвника
вищого навчального закладу» пропоную затвердити змiст виборчого бюлетеня
та€много   голосування   для   обрання   ректора   державного   унiверситету
телекомунiкацiй.

Голосували: «за» -10; «проти» -нема€; «утримались» -немае.

ухвАлили:
Затвердити змiст виборчого бюлетеня та€много голосування для проведення



виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

3.       СЛУХАЛИ :
голову    виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора    державного
унiверситету телекомунiкацiй   За.і.ка В.Ф. про необхiднiсть визначення дати,
мiсця  i  часу  виготовлення  бюлетенiв  для  голосування,  який  доповiв,  що
виготовлення бюлетенiв повинно вiдбутись не пiзнiше нiж за 12 годин та не
ранiше нiж за 20 годин до початку проведення виборiв.

виступиjш:
Секретар  виборчо.1.  комiсi.1.  ПолОнська  Н.Ю.  з  пРоведення  виборiв  ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй  ,  яка зазначила про  необхiднiсть
повiдомити   кандидатiв   на   посаду   ректора   та   всiх   зареестрованих   у
встановленому  порядку  спостерiгачiв  про  дату,  час  i  мiсце  виготовлення
бюлетенiв.
Заступник   голови   виборчо.і.   комiсi.і.   Трембовецький   М.П.   зазначив,   що
бюлетенi  повиннi  бути  виготовленi  у  кiлькостi,  що  вiдповiдас  кiлькостi
виборцiв, якi мають право брати участь у голосуваннi, вiдповiдно до списку,
переданого  органiзацiйним  комiтетом,  а  саме  353  штуки.  €  можливiсть
виготовлення  бюлетенiв  у  примiщенi  Редакцiйно-видавничого  центру,  де
наявнi yci необхiднi технiчнi засоби.

Голосували: «за» -10; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Розпочати  виготовлення  бюлетенiв  о5.03.2019  року  о   13:00  у  примiщенi
Редакцiйно-видавничою центру у кiлькостi 3 53 штуки. Повiдомити кандидатiв
на  посаду  ректора  та  спостерiгачiв  про  дату,  час  i  мiсце  виготовлення
бюлетенiв.    Завершення    виготовлення    бюлетенiв    оформити    окремим
ПРОТОКОЛОМ ЗаСiдаННЯ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1..

4.        СЛУХАЛИ :
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  вказав,  що  вiд  iменi
Органiзацiйного  комiтету  вiн  уповноважений  на  передачу  скриньок  для
голосування у кiлькостi 2 штук.

виступили:
заступник голови виборчо.і. комiсi.і. Трембовецький М.П. з проведення виборiв
ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй,  який  констатував,  що
передано   2   скриньки   для   голосування.   Скриньки   пустi,   прозорi,   що
вiдповiдають     встановленими     Методичними     рекомендацiями     щодо



особливостей виборчо.і. системи  та порядку обрання керiвника закладу вищо.і.
освiти, затвердженими Постановою КМУ вiд 5 грудня 2014 року № 726.
Голова   виборчо.і.   комiсi.і.   з    проведення    виборiв    ректора   державного
унiверситету телекомунiкацiй  За.і.ка В.Ф. запропонував оглянути скриньки для
голосування   та  погодити   можливiсть   .і.х  прийняпя   вiд   органiзацiйного
комiтету.

Голосували: «за» - 10; «кроти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Прийняти вiд голови органiзацiйного комiтету прозорi,  пустi  скриныси для
голосування у кiлькостi 2 штуки.

5.       СЛУХАЛИ :
Секретаря   виборчо.1.   КОмiсi.1.   з   пРоведення   виборiв   РеКтора   державного
унiверситету телекомунiкацiй Полонсщr Н.Ю. про необхiднiсть пломбування
та опечатування скриньок для голосування у примiщеннi виборчо.і. дiльницi за
адресою:
м. Ки.і.в, вул.,Солом'янська,7  перший поверх Актова зала о5.03.2019 року
о  15:30.

Голосували: «за» - 10; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

ужАлили:
Провести пломбування та опечатування скриньок для голосування за адресою:
м. Ки.і.в, вул.,СОлом'янська,7  перший поверх Актова зала о5.03.2019 року
о  15:30.

Голова Виборчо.і. комiсi.і.

Секретар Виборчо.і. комiсi.і.

г,ъ:/, В.Ф. За'і'ка

Н.Ю.Полонська


