
ПРОТОКОЛ Ng 2
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  201рудня 2018 р.

Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:
1.  Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голови Оргкомiтету;
2.  Гуменюк В.В. -директор ШЩ, заступник голови Оргкомiтету;
3.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
4.  Козелков С.В. -директор ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.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 Щ;
9.   Гудзь О.С. -завiдувач кафедри Менеджменту;
10. Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
11. Недуга Л.В. -начальник  юридичного вiдцiлу;
12. Похабова 1.Е. -начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

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

пiдприсмництва.

порядок дЕнний:
1.  Про  затвердження  Положення  про  порядок  проведення  виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
2.   Про   затвердження   Положення   про   Органiзацiйний   комiтет   з

проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

1.  слуmли:
Заступника  голови     Органiзацiйного  комiтету  Гуменюка  В.В.,  кий

ознайомив  членiв  Органiзацiйного  комiтету  зi  змiстом    Положення  про
порядок      проведення      виборiв      ректора      державного      унiверситету
телекомунiкацiй.     Зокрема,    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.
статгi   42    Закону   Укра.і.ни   «Про    вищу   освiту»,    Статуту   державного
унiверситету телекомунiкацiй, Це Положення розроблене з метою пiдготовки
та проведення виборiв ректора, дотримання принципiв гласностi, тасмного та
вiльного  волевиявлення,  добровiльно.і.  участi  у  виборах,  демократичностi,
забезпечення рiвностi прав учасникiв виборiв та вiдкритостi виборiв ректора



Унiверситету.   Положення   мiстить   загальну   iнформацiю   про   процедуру
обрання ректора Унiверситету, окремо зазначенi пункти роздiлiв «Оголошення
конкурсу  та  прийом  документiв  вiд  претендентiв»,  «Пiдготовки  виборiв  в
унiверситетi»,  «Проведення  голосування  та  пiдрахунок  голосiв».    Гуменюк
В.В. запропонував   затвердити ПОложення про порядок проведення виборiв
ректора   державного   унiверситету   телекомунiкацiй   i   надати   його   для
погодження профкомом Унiверситету.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

дищук А.С., Козелков С.В., дробик О.В. Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Затвердити  ПОложення  про  порядок  проведення  виборiв  ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.
2. Передати   Положення   про   порядок   проведення   виборiв   ректора

державного   унiверситету   телекомунiкацiй    на   розгляд   та   погодження
профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiнвиконання:21.12.2018

3. Винести  погоджений  текст  Положення  про  порядок  проведення
виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на  розгляд  та
затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
Термiн виконання: до 28.12.2018

2.   СЛУХАЛИ:
Секретаря  Органiзацiйного  комiтету  Попова  О.В.,     який  винiс  на

обговорення  та  затвердження  Положення  про  Органiзацiйний  комiтет  з
проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй. даний
документ  розроблений  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
унiверситету телекомунiкацiй,  ПОложення  про  порядок проведення  виборiв
ректора   державного   унiверситету   телекомунiкацiй.   Положення   мiстить
iнформацiю   про порядок створення   Органiзацiйного комiтету, органiзацiю
його роботи, завдання та функцi.і. Оргкомiтету та забезпечення його дiяльностi.
Пiдкреслено, що Основним завданням Органiзацiйного комiтету с пiдготовка
та  забезпечення  проведення  виборiв  ректора  Унiверситету  з  дотриманням
принципiв: гласностi, та€много та вiльного волевиявлення, добровiльно.і. участi
у виборах, демократичностi, забезпечення рiвностi прав учасникiв виборiв та
прозоростi  виборiв  ректора  Унiверситету.   Окремо  визначенi  питання  дi.і.



Органiзацiйного комiтету на етапi пiдготовки виборiв ректора Унiверситету та
на етапi  проведення виборiв.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

дищук А.С., Федюнiн С.А., Львовський С.М. Пропозицiя була
пiдтримана.

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

1. Затвердити  Положення  про  Органiзацiйний  комiтет  з  проведення
виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

2. Передати   Положення   про   Органiзацiйний   комiтет  з   проведення
виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на  розгляд  та
погодження профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiнвиконання:21.12.2018

3. Винести погоджений текст Положення про Органiзацiйний комiтет з
проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  на
розгляд та затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
Термiн виконання: до 28.12.2018

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету

_.-L Явтушенко

О.В. Попов


