
ПРОТОКОЛ J№ 8
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  13 лютого 2019 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 Оргкомітету;
4.  Козелков С.В. -директор 1Ш1 телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор 1Ш захисту iнформацi.і.;
6.  Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдприсмництва;
7.  дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
8.  Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;
9.  дробик О.В. -заступник директора ШЩ;
10. Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
11. Недуга Л.В. -начальник  юридичного вiддiлу;
12. Григор'сва Т,А. -начальник вiддiлу монiторингу якостi освiти,

лiцензування та акредитацi.і.;
13. Гудзь О.€. -завiдувач кафедри Менеджменту.

Запрошений: завiдувач кафедри телекомунiкацiйних систем та мереж, голова
ГОЛОВНО.1. ЛiЧИЛЬНО.1. КОМiСi.1. За.1.Ка В.Ф.

порядокдЕншй:
1. Про затвердження форм бюлетеню тасмного голосування для обрання

ректорадержавногоунiверситетутелекомунiкацiй.
2.  Про  затвердження  форм  протоколiв  виборчих  комiсiй  з  виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

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

Явтушенка  А.М.,    який  ознайомив  членiв  комiтету  з  формою  .бюлетеню
тасмного   голосування   для   обрання   ректора   державного   університету
телекомунiкацiй i запропонував затвердити дану форму бюлетеню.

Питань до доповiдача не було.
ВИСТЭ7Ё:

Гуменюк В.В., Гудзь О.С.,  Тищенко 1.1.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАJ-:
1.     Затвердити   форму  бюлетеню  тасмного   голосування  для  обрання

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй (додаток 1 до протоколу).
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2.   СЛУХАЛИ:
Проректора  з  навчально.і.  роботи,     голову  Органiзацiйного  комiтету

Явтушенка  А.М.,    який  ознайомив  членiв  комiтрту  з .Ф?рмами. протоколів
ГОЛОВНО.1.    ВИбОРЧО.1.   КОМiСi.1.,    дiЛЬНИЧНО.l.   ВИбОРЧО1    КОМ1С11    Та   П1дСУМКОВОГО
протоколу   головно.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   з    виборiв   ректора   державного
унiверситету    телекомунiкацiй    i    запропонував    затвердити    данi    форми
протоколiв.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

ГуменюкВ.В.,За.і.каВ.Ф.,ПоповО.В.Пропозицiябулапiдтримана.
ГОлосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ужАлили:
1. Затвердити  форму  Протоколу  головно.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  з  виборiв

ректорадержавногоунiверситетутелекоуунiкацiй(додаток..2догр.?токолу).
2. ЗатвеРдИтИ  фОРМУ  ПРОТОКОЛУ  діЛЬНИЧНО.і.  вибоРчОі  комісіі  з  виборiв

ректорадержавногоунiверситетутелекомунiкацiй(додаток3допрото.толу).....
3. ЗаТВеРдИТИ фОРМУ ПiдСУМКОВОГО ПРОТОКОЛУ ГОлОвНО.і. вИбОрчоі КоМіСіі

з  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  (додаток  4  до
протоколу).

_iЕ=

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету
с_..--------

z~  7  А.М.Явтушенко

----
<,`-

~гH---`              О.В. Попов
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додаток 1
до протоколу № 8 вiд 13.02.2019
засiдання Органiзацiйного комiтету
з      проведення      виборiв      ректора
Унiверситету

зрАзок

виБорчий БюлЕтЕнь

та€много   голосування   для   обрання   ректора   державного   Унiверситету
телекомунiкацiй
на виборах о6 березня 2019 року.

Ng Прiзвище, iм'я, Рiк народження, мiсце зА
з/п по батьковi  кандидата роботи

та посада кандидата
1

2
шдтримую жодного кАндидАтА

ПDимiтка. для здiйснення волевиявлення у колонцi "ЗА" навпроти кандидата особа, яка
бере  участь  у  голосуваннi,  ставить  позначку  «+»  (плюс)  або  iншу,  що  засвiдчус  .і-і.
волевиявлення. Виборець може голосувати лише за одного кандидата.
У  разi  якщо  особа,  яка  бере  участь  у  голосуваннi,  не  пiдтриму€  жодного  кандидата,
ставиться позначка «+» (плюс) або iнIIIа у вiдповiдному рядку бюлетеня.

Зворотна сторона бюлетеню

ГОЛОВа ГОЛОВНО.1. ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар Головно.і. виборчо.і. комiсi.і.мн

В.Ф. За.і.ка

Н.Ю. Полонська

для Харкiвського коледжу дУТ зворотна сторона

ГОЛОВа дiЛЬНИЧНО.l. ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.

Секретар дiльнично.і. виборчо.і. комiсi.і.мп
д.О. Корсаков

Ю.Л. Шкурко


