
ПРОТОКОЛ JY9 10
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  20 лютого 2019 р.
Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:

1.  Гуменюк В.В. -директор Щ, заступник голови Оргкомiтету;
2.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
3.  Козелков С.В. -директор ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
4.  довбешко С.В. -директор 1Ш1 захисту iнформацi.і.;
5.  Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдприсмництва;
6.  дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
7.  Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;
8.  дробик О.В. -заступник директора ШЩ;
9.   Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
10. Недуга Л.В. -начальник  юридичного вiддiлу;
11. Григор'сва Т,А. -начальник вiддiлу монiторингу якостi освiти,

лiцензування та акредитацi.і.;
12.Лазоренко   А.В.   -      студентка   3-го   курсу   НН1   менеджменту   та

пiдприсмництва.
ПОРЯдОК дЕННИй:

1.   Про   змiни   квот   представникiв   з   числа   штатних   працiвникiв
Унiверситету, якi  не  с науковими,  науково-педагогiчними та педагогiчними
працiвниками,   для   участi   у   виборах   ректора   державного   унiверситету
телекомунiкацiй.

2.   Про перевибори представникiв 1руп з числа штатних працiвникiв, якi
не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для
участi у виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

Голосували: «за» -12; «проти» -немас; «утримались» -немае.
1.   СЛУХАЛИ:

директора     Навчально-наукового     центру,          заступника     голови
Органiзацiйного комiтету Гуменюка В.В.,   який повiдомив про необхiднiсть
проведення    змiн    квот    представникiв    з    числа    штатних    працiвникiв
Унiверситету,  якi  не  € науковими,  науково-педагогiчними та педагогiчними
працiвниками,   для   участi   у   виборах   ректора   державного   унiверситету
телекомунiкацiй. Гуменюк В.В. детально зупинився на причинах таких змiн.
Зокрема,  вiн  вiдмiтив,  що змiни торкнулися кiлькостi  науково-педагогiчних
працiвникiв     та     педагогiчних     працiвникiв     державного     унiверситету
телекомунikацiй, зi списку яких, за узгодженiстю з департаментом кадрового
забезпечення Мiнiстерства освiти i науки Укра.і.ни,  потрiбно вилучити 25 осiб
аспiрантiв та докторантiв Унiверситету.  Змiна кiлькостi ШШ та 1Ш змушус
внесення  змiн  до  квот  штатних  працiвникiв  Унiверситету.  Гуменюк  В.В.
запропонував затвердити змiни.

Питань до доповiдача не було.
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виступили:
Козелков   С.В.,   Львовський   С.М.,   Попов   О.В.      Пропозицiя   була

пiдтримана.
Голосували: «за» -12; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Затвердити змiни до ранiше встановлених квот та встановити    квоти

представникiв    з    числа    штатних    працiвникiв    державного    унiверситету
телекомунiкацiй  (м.  Ки.і.в),  якi  не  €  науковими,  науково-педагогiчними  та
педагогiчними  працiвниками,  для  участi  у  виборах  ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй  у кiлькостi 30 осiб.
2.   СЛУХАЛИ:

директора     Навчально-наукового     центру,          заступника     голови
Органiзацiйного комiтету Гуменюка В.В.,   який повiдомив про необхiднiсть
проведення перевиборiв представникiв груп  з числа штатних працiвникiв, якi
не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для
участi   у   виборах  ректора  державного   унiверситету  телекомунiкацiй   для
виконання   умов   щодо   забезпечення   вiдповiдних   вiдсоткiв   ШШ,   ПП,
службовцiв та студентiв Унiверситету. Гуменюк В.В. запропонував провести
21.02.2019 перевибори представникiв у ранiше створених групах №  1 та № 2
структурних пiдроздiлiв Унiверситету, забезпечивши квоти для групи №  1та
№ 2  по  6 осiб для кожно.і.1рупи. Гуменюк В.В, наголосив, що список 1рупи
№  1  для обрання представникiв залишився незмiнним i складас 45  осiб, а в
групi № 2 звiльнився  14.02.2019   Акiмов А.В. i кiлькiсть працiвникiв   склала
38 осiб.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

дищук А.С., Попов О.В., дробик О.В..  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -12; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Результати  виборiв  представникiв  1руп    №  1  та  №  2  структурних

пiдроздiлiв  Унiверситету з  числа штатних працiвникiв,  якi  не  с науковими,
науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй вiд о6.02.2019 вважати не
дiйсними.

2. Провести    перевибори  (за  новим  квотами  по  6  представникiв  вiд
кожно.і.  крупи)  представникiв  груп    №  1  та  №  2  структурних  пiдроздiлiв
Унiверситету  з  числа  штатних  працiвникiв,  якi  не  с  науковими,  науково-
педагогiчними та педагогiчними працiвниками, для участi у виборах ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй 21 лютого 2019 року:

Група № 1 -9.00. год. в конференц-залi Унiверситету;
Група № 2 - 10.00 год. В конференц-залi Унiверситету.

Заступник голови
Органiзацiйного комiтету
Секретар Органiзацiйного комiтету

В.В. Гуменюк

О.В. Попов
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