
ПРОТОКОЛ Ng 1
засiдання Виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

201руды 2018 року

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

м. ки`1.в

ПРИСУТНi: ЧЛеНИ ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1.:

1.     Бобровський    Олександр    Казимирович,    заступник    директора
Навчально-наукового    iнституту    заочного    та    дистанцiйного
навчання;

2.     За.і.ка  Вiктор  Федорович,  завiдувач  кафедри  телекомунiкацiйних
систем та мереж Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та

3.     iНрф::РбМо:Те:ЗьЁk;      максим      Петрович,       завiдувач      КафедРИ
енергоефективних   технологiй   Навчального-наукового   iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;

4.     Гайдур   Галина   Iванiвна,   завiдувач   кафедри   iнформацiйно.і.   та
кiбернетично.і.   безпеки   Навчально-наукового   iнституту   захисту
iнформацi`l`;

5.     Савченко    Вiталiй    Анатолiйович,    завiдувач    кафедри    систем
iнформацiйного  та  кiбернетичного  захисту  Навчально-наукового
iнституту захисту iнформацi.і.;
Семенов  Юрiй  Миколайович,  завiдувач  кафедри  iноземних  мов
Навчально-наукового   iнституту   гуманiтарних   та   природничих
дисциплiн;
Олен€в    дмитро    Геннадiйович,    завiдувач    кафедри    безпеки
жип€дiяльностi   та   фiзичного   виховання   Навчально-наукового
iнституту гуманiтарних та природничих дисциплiн;
Барабаш    Олег    Володимирович,     завiдувач     кафедри     вищо.і.
математики    Навчально-наукового    iнституту    гуманiтарних    та
природничих дисциплiн;
Бондарчук     Андрiй     Петрович,     доцент     кафедри     iнженерi.і.
прокрамного      забезпечення      Навчально-наукового      iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;



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

11.   Полонська   Наталiя   Юрi.і.вна,   начальник   вiддiлу   внутрiшнього
контролю i аудиту;

12.   Мовчан   Лариса   Карлiвна,   провiдний   iнженер   експлуатацiйно-
технiчного вiдцiлу;

13.   Соснова    дана    Назарiвна,    студентка    3-го    курсу    факультету
телекомунiкацiй Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та
iнформатизацi.і.;

порядок дЕнний :
1.   Обрання  голови  виборчо.і.  комiсi.і.  з  проведення  виборiв  ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.
2.   Обраны заступника голови   виборчо.і. комiсi.і. з проведення виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
3.   Обраны секретаря виборчо.і. комiсi.і.   з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.
4. Ознайомлення з нормативно-правовою базою щодо порядку обрання

керiвника вищого навчального закладу.

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

1.сJ-и:
Члена  виборчо.1.  комiсi.1.  з   проведення   виборiв  ректора  державного

унiверситету     телекомунiкацiй     Барабаша     О.В.,     який     запропонував
кандидатуру  За.і.ки  В.Ф.,  завiдувача  кафедри  телекомунiкацiйних  систем  та
мереж Навчально-наукового iнституту телекомунiкацiй та iнформатизацi.і., для
обрання головою  Виборчо.і. комiсi.і.  з проведення виборiв ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй.

1нших пропозицiй не надходило.

виступиjш:
Бондарчук  А.П.,   який   охарактеризував  кандидата  як   вiдповiдальну

особу,   яка  ма€  досвiд   органiзацiйно.і.  роботи,   запропонував   пiдтримати
кандидатуру За.і.ки В.Ф. на посаду голови виборчо.і. комiсi.і. з виборiв ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.

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

ухвАлили:



Обрати   головою   виборчо.і.   комiсi.і.   з   проведення   виборiв   ректора
державного  унiверситету  телекомунiкацiй  За.і.ку  В.Ф.,  завiдувача  кафедри
телекомунiкацiйних    систем    та    мереж    Навчально-наукового    iнституту
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і..

2.СЛУХАЛИ:
Голову  виборчо.і.  комiсi.і.  з  виборiв  ректора  державного  унiверситету

телекомунiкацiй  За.і.ку В.Ф., який запропонував  на посаду заступника голови

:=g;fоЧе°Зе:тОиМв±:i   З  ПтРеО=еодлеоНгГ:  ВИбОЁ;:ч:е::::::наук:::[igВаЧа ]нКсатфие#:;
телекомунiкацiй та iнформатизацi.і. Трембовецького М.П.

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

ухвАлили:
Обрати  заступником    голови  виборчо.і. комiсi.і.   з  проведення  виборiв

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй Трембовецького М.П.

3.СЛУ2LАЛИ:
Голову   виборчо.і.  комiсi.і.  з   виборiв   ректора  державного   унiверситету

телекомунiкацiй  Заi.ку В.Ф., який запропонував на посаду секретаря виборчо.і.
комiсi.і.     з     проведення     виборiв     ректора     державного     унiверситету
телекомунiкацiй   начальник   вiддiлу   внутрiшнього   контролю    i    аудиту
Полонську Н.Ю.

ГОлосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
Обрати   секретарем   виборчо.і.   комiсi.і.     з   проведення   виборiв   ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй Полонську Н.Ю.

4.СЛУХАЛИ:
ГОлову   виборчо.і.  комiсi.і.   з   виборiв   ректора   державного   унiверситету

телекомунiкацiй    За.і.ку  В.Ф.,  який    ознайомив  членiв  Виборчо.і.  комiсi.і.  з
основними положеннями нормативно-правово.і. бази щодо обрання керiвника
вищого навчального закладу.

виступили:
секретар  виборчо.і.  комiсi.і. Полонська Н.Ю.,  яка  вказала,  що  основними

нормативно-правовими  актами  у  цiй  сферi  €  Закон  Укра.і.ни  «Про  вищу
освiту»,  Методичнi  рекомендацi.і.  щодо  особливостей  Виборчо.і.  системи  та
порядку   обрання   керiвника   вищого   навчального   закладу,   затвердженi
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни № 726 вiд о5.12.2014 р.  Основним



локальним   актом   с   Статут   державного   унiверситету   телекомунiкацiй,
окреслила   основнi   положення   вказаних   нормативно-правових   актiв   та
запропонувала .і.х членам виборчо.і. комiсi.і. для обов 'язкового ознайомлення.

ухвАлили:
Членам виборчо.і. комiсi.і. взяти до вiдома iнформацiю та використовувати в

роботi   нормативно-правовi   акти   порядку   обрання   керiвника   вищого
навчального закладу, а саме:  Закон Укра.і.ни «Про вищr освiту», Методичнi
рекомендацi.і.  щодо  особливостей  Виборчо.і.  системи  та  порядку  обрання
керiвника вищого навчального закладу, що затвердженi постановою Кабiнету
Мiнiстрiв Укра.і.ни № 726 вiд о5.12.2014 р. та основний локальний акт -Статут
державного унiверситету телекомунiкацiй,

ГОЛОВа ВИбОРЧО.1. КОМiСi.1. В.Ф. За.і.ка

СекретарВиборчо.і.комiсi.і.          `''а=:4zf*'            Н.Ю.полонська


