
ПРОТОКОЛ Ng 6
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  о1 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 Оргкомiтету;
4.  Козелков С.В. -директор ШП телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор НШ 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 Щ;
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. Похабова 1.Е. -начальник вiддiлу з питань соцiальних та навчальних

проблем студентiв;

порядок дЕнний :
1. Про  утворення  виборчо.і.  дiльницi  з  проведення  виборiв  ректора

державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у  вiдокремленому  пiдроздiлi  -
Харкiвському коледжi Унiверситету ( м. Харкiв, вул.. Кооперативна, 7).

2. Про  утвоРення  дiльНИЧнО.і.  ВИбОРЧО.і.  КОМiсi.і.  з  Проведення  виборiв
ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у  Харкiвському  коледжi
Унiверситету i  пiдготовку вiдповiдного наказу ректора Унiверситету.

3. Про внесення змiн до Положення про порядок проведення виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

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

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

Явтушенка   А.М.,      який   запропонував   утворити      виборчу  дiльницю   з
проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у
вiдокремленому пiдроздiлi - Харкiвському коледжi Унiверситету.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Попов О.В., Гуменюк В.В., дищук С.А.
Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -нема€; «утримались» -немас.
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ухвАлили:
1.Утворити       виборчу   дiльницю    з    проведення    виборiв   ректора

державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у  вiдокремленому  пiдроздiлi  -
Харкiвському коледжi Унiверситету ( м. Харкiв, вул.. Кооперативна, 7).

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

Явтушенка А.М.,  який запропонував утворити  дiльничну виборчу комiсiю з
проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у
Харкiвському  коледжi  Унiверситету.  Явтушенко  А.М.  озвучив  пропозицiю
Харкiвського  коледжу  Унiверситету  про  склад  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.
Харкiвського   коледжу   Унiверситету   та   зауважив,   що,   згiдно   п.    3.12
Положення про порядок проведення виборiв ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй, Виборча комiсiя Унiверситету, яка утворена наказом ректора
«Про  органiзацiю  та  проведення  виборiв ректора державного  унiверситету
телекомунiкацiй» вiд 10.12.2018 № 583, ма€ статус головно.і. виборчо.і. комiсi.і..

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Попов О.В., Львовський С.М., Недуга Л.В.
Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1. Утворити дiльничну виборчу комiсiю з  проведення виборiв ректора

державного     унiверситету     телекомунiкацiй     у     Харкiвському     коледжi
Унiверситету у такому складi:

Корсаков   дмитро   Олексiйович   -   директор   Харкiвського   коледжу
Унiверситету;

довгоброд Борис Григорович - заступник директора з адмiнiстративно-
господарсько.і. роботи Харкiвського коледжу Унiверситету;

Шкурко    Юлiя    Леонiдiвна    -    викладач    Харкiвського    коледжу
Унiверситету;

Санiна Ольга Володимирiвна - заступник директора з виховно.і. роботи
Харкiвського коледжу Унiверситету;

Суркова    €вдокiя    Федорiвна    -    викладач    Харкiвського    коледжу
Унiверситету, голова профкому коледжу.

2.  Пiдготувати   наказ   про  утворення  дiльнично.і.  виборчо.і.  комiсi.і.  з
проведення  виборiв  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй  у
Харкiвському   коледжi   Унiверситету,   в   якому   передбачити   проведення
необхiдних  процедурних,  органiзацiйних  та  iнших  заходiв  з  пiдготовки  та
проведення вибрiв ректора Унiверситету.

3. Рiшення  про  утворення  виборчо.і.  дiльницi  та  дiльнично.і.  виборчо.і.
комiсi.і.     з     проведення     виборiв     ректора     державного     унiверситету
телекомунiкацiй   у  Харкiвському   коледжi   Унiверситету  оприлюднити   на
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веб-сайтi Унiверситету.

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

Явтушенка  А.М.,     який  запропонував  у  зв'язку  iз  утворенням  виборчо.і.
дiльницi   та   дiльнично.і.   виборчо.і.   комiсi.і.   з   проведення   виборiв   ректора
державного     унiверситету     телекомунiкацiй     у     Харкiвському     коледжi
Унiверситету   внести  змiни  до  Положень,   якi   стосуються  пiдготовки  та
проведення   виборiв   ректора   Унiверситету.   Явтушенко   А.М.   детально
зупинився на змiнах, якi пропонуються, а саме:

Змiни   до   Положення   про   порядок   проведення   виборiв   ректора
державного унiверситету телекомунiкацiй.

У пунктi 3.12.  ст.  3  додати другий абзац наступного змiсту:  «Рiшення
про утворення виборчих дiльниць та дiльничних виборчих комiсiй пiдлягас
оприлюдненню  в  одноденний  строк органiзацiйним  комiтетом на веб-сайтi
державного унiверситету телекомунiкацiй».

У  пунктi  3.16  ст.  3  у  першому  абзацi  слово  «Унiверситету»  замiнити
словами «Харкiвського коледжу державного унiверситету телекомунiкацiй».

У  всьому текстi  слова  «Виборча  комiсiя»  замiнити  словами  «головна
Виборча комiсiя» у вiдповiдних вiдмiнниках.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Попов О.В. Недуга Л.В.,
Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Затвердити  змiни  до  Положення  про  порядок  проведення  виборiв

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

ректора державного унiверситету телекомунiкацiй на розгляд та погодження
профспiлкового комiтету Унiверситету.
Вiдповiдальний: секретар Органiзацiйного комiтету Попов О.В.
Термiн виконання: 01.02.2019

3.Винести   погоджений   текст   змiн   до   Положення   про   порядок
органiзацi.і. роботи спостерiгачiв на виборах ректора державного унiверситету
телекомунiкацiй на розгляд та затвердження Вченою радою Унiверситету.
Вiдповiдальний: Голова Органiзацiйного комiтету Явтушенко А.М.
Термiн виконання: до о4.02.2019

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету

L,LГr/2` '.7Z`  А.М. ЯВТУШеНКО

_/
=-----

О.В. Попов
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