
ПРОТОКОЛ Ng 13
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  о4 березня 2019 р.

Присутнi члени Органiзацiйного комiтету:
1.  Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи, голова  Оргкомiтету;
2.  Гуменюк В.В. -директор Щ, заступник голови Оргкомiтету;
3.  Попов О.В. -учений секретар Унiверситету, секретар Оргкомiтету;
4.  Козелков С.В. -директор 1Ш1 телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор ШП захисту iнформацi.і.;
6.  Федюнiн С.А. -директор Ш11 менеджменту та пiдпри€мництва;
7.  дищук А.С. -директор Цд1З, голова профкому Унiверситету
8.  Львовський С.М. -начальник вiддiлу кадрiв;
9.  Григор'сва Т,А. -начальник вiддiлу монiторингу якостi освiти,

лiцензування та акредитацi.і.;
10. дробик О.В. -заступник директора Навчально-наукового центру;
11. Тищенко 1.1. -директор редакцiйно-видавничого центру;
12. Недуга Л.В. -начальник юридичного вiддiлу;
13.Похабова 1.Е. -Начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

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

пiдприсмництва.

порядок дЕнний:
1.   Про   розгляд   скарги   кандидата   на   посаду   ректора   державного

унiверситету телекомунiкацiй  Хращевського Р.В.

Голосували: «за» -14; «проти» -нема€; «утримались» -немас.

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

проведення   виборiв   ректора   державного   унiверситету   телекомунiкацiй
Явтушенка А.М., який доповiв про отримання скарги вiд кандидата на посаду
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй  Хращевського Р.В., в якiй
вiн пiдняв питання порушення Органiзацiйним комiтетом виборчого права, як
кандидата   на   посаду   ректора   Унiверситету.   Явтушенко   А.М.   детально
зупинився  на  змiстi  скарги,  повiдомив  про  уже  проведену  роботу  щодо
розгляду питань,  наведених у скарзi,  отриманих поясненнях i запропонував
пiдготувати  лист  -  вiдповiдь  кандидату  на  посаду  ректора  Унiверситету
Хращевському Р.В.

Питань до доповiдача не було.



виступили:
Гуменюк В.В., Попов О,В., Львовський С.М., дищук А.С., Тищенко 1.1.,

Недуга Л.В., Похабова 1.Е.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -14; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1.   Затвердити  текст  вiдповiдi  на  скаргу  щодо  порушення  виборчого

права кандидата на посаду ректора державного унiверситету телекомунiкацiй
та   Положення   про   порядок   проведення   виборiв   ректора   державного
унiверситету телекомунiкацiй (додасться).

2. Секретарю  Органiзацiйного  комiтету  Попову  О.В.     заресструвати
лист-вiдповiдь  у  Центрi   документацiйно-iнформацiйного   забезпечення   та
контролю  та  забезпечити  його  вiдправлення  листом  з  повiдомленням  на
адресу Хращевського Р.В.

Термiн виконання: 04.03.2019

Голова
Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету -=;= ,

А.М. Явтушенко

О.В. Попов
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