
ПРОТОКОЛ Ng 9
засiдання Органiзацiйного комiтету з проведення виборiв ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

вiд  15 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 НН1 телекомунiкацiй та iнформатизацi.і.;
5.  довбешко С.В. -директор ШП захисту iнформацi.і.;
6.  Федюнiн С.А. -директор ШП менеджменту та пiдпри€мництва;
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. Гудзь О.€. -завiдувач кафедри Менеджменту.

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

ПОРЯдОК дЕННИй:
1. Про  затвердження  перелiку  документiв,  якi  дають  право  отримати

бюлетень    тасмного    голосування    для    обрання    ректора    державного
унiверситету телекомунiкацiй.

2. Про затвердження форми списку осiб, якi мають право брати участь у
виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.

3. Про затвердження форм бейджикiв вiдповiдальним особам, задiяних у
виборах ректора  державного унiверситету телекомунiкацiй.

4. Про охорону 1ромадського порядку на виборах ректора  державного
унiверситету телекомунiкацiй.

5. Про  режим  роботи  Органiзацiйного  комiтету  з  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   визначити   та  затвердити   перелiк
документiв, якi  можуть бути пред'явленi виборцем для отримання бюлетеню
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та€много   голосування.   для   обрання   ректора   державного   унiверситету
телекомунiкацiй.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Гуменюк   В.В.,   Львовський   С.М.,   дробик   О.В.      Пропозицiя   була
пiдтримана.

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

1. Затвердити   перелiк   документiв,   якi       можуть   бути   пред'явленi
виборцем  для  отримання  бюлетеню  тасмного  голосування.  для  обрання
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй. (додаток 1 до протоколу).

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

Явтушенка А.М.,   який запропонував визначити колонки таблицi для списку
осiб,   якi   мають   право   брати   участь   у   виборах   ректора   державного
унiверситету телекомунiкацiй.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

За.і.ка В.Ф., Попов О.В., дищук А.С.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1. Затвердити форму таблицi списку осiб, якi мають право брати участь у

виборах  ректора  державного  унiверситету  телекомунiкацiй.  (додаток  2  до
ПРОТОКОЛУ).

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

Явтушенка А.М.,  який запропонував затвердити зразки документiв, якi мають
бути  наданi  Органiзацiйному  комiтету  для  акредитацi.і.     спостерiгачiв  вiд
кандидата,    для    акредитацi.і.        громадянських    спостерiгачiв,    акредитацi.і.
представникiв засобiв масово.і. iнформацi.і. та форм вiдповiдних посвiдчень про
акредитацiю.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

За.і.ка В.Ф., Попов О.В., Тищенко 1.1.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ухвАлили:
1. Затвердити  зразок  клопотання  про  акредитацiю  спостерiгачами  вiд

кандидата  на   посаду  ректора  державного  унiверситету   телекомунiкацiй.
(додаток 3 до протоколу).

2. Затвердити зразок заяви про згоду бути   спостерiгачем вiд кандидата
на посаду ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.  (додаток 4 до
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протоколу).
3. Затвердити зразок заяви про згоду на обробку персональних даних.

(додаток 5 до протоколу).
4. Затвердити    зразок    клопотання    про    акредитацiю    громадських

спостерiгачiв на виборах  ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
(додаток 3 до протоколу).

5. Затвердити зразок заяви про згоду бути   1ромадським спостерiгачем
на виборах  ректора державного унiверситету телекомунiкацiй. (додаток 6 до
протоколу).

6. Затвердити  зразки  посвiдчень  (бейджикiв)    вiдповiдальним  особам,
задiяних   у   виборах   ректора      державного   унiверситету   телекомунiкацiй
(додаток 7 до протоколу).

4.  слуzши:
Проректора  з  навчально.і.  роботи,     голову  Органiзацiйного  комiтету

Явтушенка А.М.,  який запропонував затвердити кандидатури вiдповiдальних
за  кромадський  порядок  у  день  виборiв  ректора  державного  унiверситету
телекомунiкацiй.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Гуменюк В.В., Козелков С.В., Недуга Л.В.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -нема€.

ухвАлили:
1. Затвердити  кандидатури  вiдповiдальних  за  громадський  порядок  у

день виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй.
-Панадiй Сергiй Васильович;
-Бондар Андрiй Васильович;
-Ярош Володимир Олександрович;
-Селезньов Михайло Васильович.

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

Явтушенка    А.М.,         який    запропонував    встановити    режим    роботи
Органiзацiйного    комiтету   з    проведення   виборiв    ректора   державного
унiверситету телекомунiкацiй.

Питань до доповiдача не було.
виступили:

Гуменюк В.В., Федюнiн С.А., Попов О.В.  Пропозицiя була пiдтримана.
Голосували: «за» -13; «проти» -немас; «утримались» -немас.

ужАлили:
1. Встановити  наступний  режим  роботи  Органiзацiйного  комiтету  з

проведення виборiв ректора державного унiверситету телекомунiкацiй :
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Корпус державного унiверситету телекомунiкацiй, кiмн. 3 05
Години роботи: 10.00 -15.00
Перерва:  12.30 -13.15
Вихiднi джнi : субота, недiля.
Голова Оргкомiтету -Явтушенко Анатолiй Миколайович, т. 2492911, т.
вн. 602

Голова Органiзацiйного комiтету

Секретар Органiзацiйного комiтету
с1-, > ...

/
•  :-/,,;-.,=-. А.М. Явтушенко

О.В. Попов
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додаток 1
до   протоколу   №   9   вiд   15.02.2019
засiдання  Органiзацiйного  комiтету  з
проведення виборiв ректора дУТ

документи. що посвiдчують особу:
-Паспорт кромадянина Укра.і.ни;
-  Паспорт 1ромадянина Укра.і.ни для ви.і.зду за кордон;
-Службовий паспорт Укра.і.ни;
-Посвiдчення особи моряка;
-Посвiдчення члену екiпажу;
-  Посвiдчення особи на повернення в Укра.і.ну;
-   Тимчасове посвiдчення 1ромадянина Укра.і.ни.

д9кументи.  що  посвiдчують  особу  та  пiдтверджують  .і-і.  спецiальний
статус:

-Посвiдчення водiя;
-   Посвiдчення особи без громадянства для ви.і.зду за кордон;
-ПОсвiдка на постiйне проживання;
-Картка мilранта;
-Посвiдчення бiженця;
-  Посвiдчення особи, яка потребус додаткового захисту;
-  Про.і.зний документ особи, якiй надано додатковий захист;

документи, що посвiдчують особу виборця на виборах державного
унiверситету телекомунiкацiй :

-Пенсiйне посвiдчення;
-Студентський       квиток      студента      державного      унiверситету

телекомунiкацiй;
-   Залiкова книжка студента державного унiверситету телекомунiкацiй;
-  Посвiдчення працiвника державного унiверситету телекомунiкацiй;
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додаток 2
до   протоколу   №   9   вiд   15.02.2019
засiдання  Органiзацiйного  комiтету  з
проведення виборiв ректора дУТ

ФормА
списку осiб, якi мають право брати участь у виборах ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй

Список осiб державного унiверситету телекомунiкацiй, якi
мають право брати участьу виборах ректора державного

унiверситету телекомунiкацiй
о6 березня 2019 року.

Ng Прiзвище, iм'я, по батьковi Пiдпис про отримання бюлетеню

Голова Органiзацiйного комiтету
з проведення виборiв ректора
державного унiверситету
телекомунiкацiй А.М. Явтушенко
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додаток 3
до    протоколу   №    9    вiд    15.02.2019
засiдання   Органiзацiйного  комiтету  з
проведення виборiв ректора дУТ

Головi Органiзацiйного комiтету
з   проведення   виборiв   ректора
державн о го              ун iвер с итету
телекомунiкацiй
Явтушенку А.М.

вiд кандидата на посаду ректора

(П.1.Б. кандидата; дом. адреса
та контактний телефон)

клопотАння
про акредитацiю спостерiгачiв вiд кандидата на посаду ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

Прошу провести акредитацiю спостерiгачами вiд кандидата на посаду
ректора

(П.1.Б. кандидата на посаду ректора Унiверситету)

на      виборах      ректора      державного      унiверситету      телекомунiкацiй
6 березня 2019 року.

N9 Прiзвище, iм'я, дата домашня мiсце посада Телефон

п/п по батьковi народження адреса роботи

до  клопотання  додаються  заяви  осiб  про  згоду  бути  спостерiгачами
кандидата на посаду ректора

(п.1.Б. кандидата на посаду ректора Унiверситету)

та згоду на обробку персональних даних.

«      »  лютого2019року
(пiдпис кандидата на

посаду ректора)
(прiзвище та iнiцiали)
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додаток 4
до   протоколу  №   9   вiд   15.02.2019
засiдання Органiзацiйного комiтету з
проведення виборiв ректора дУТ

Головi Органiзацiйного комiтету
з   проведення   виборiв   ректора
державного              унiверситету
телекомунiкацiй
Явтушенку А.М.

(П.1.Б.; дом. адреса та контактний телефон)

зАявА

(прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження)

даю згоду бути спостерiгачем вiд кандидата на посаду ректора державного
унiверситету телекомунiкацiй

(П.1.Б. , кандидата на посаду ректора Унiверситету)
на виборах о6 березня 2019 року.

З     Положенням  про  порядок  органiзацi.і.  роботи  спостерiгачiв  на
виборах ректора державного унiверситету телекомунiкацiй ознайомлений.

«      »лютого2019року
(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

8



додаток 5
до протоколу № 9 вiд 15.02.2019
засiдання Органiзацiйного
комiтету з проведення виборiв
ректора дУТ

зАявА
про згоду на обробку персональних даних

(прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народження)

Народився
(число, мiсящ, рiк)

Мешкаю за адресою
Контактний телефон
Паспорт~N виданий

телекомунiкацiй на обробку

(ким, дата видачi)
даю   згоду   державному   унiверситету

мо.і.х персональних даних з метою внесення цiс.і.
iнформа-цi.і.  до   бази   даних   спостерiгачiв   (громадських  спостерiгачiв)   при
проведеннi   виборiв   ректора   державного   унiверситету   телекомунiкацiй,
пiдготовцi      вiдповiдно      до      законодавства      Укра.і.ни      статистичноі,
адмiнiстративно.і. та  iншо.і.  iнформацi.і. з  питань  проведення  виборiв  ректора
Унiверситету      а   також   внутрiшнiх   документiв   Унiверситету   з   питань
проведення виборiв ректора.

З  цi€ю  метою  передаю    державному  унiверситету  телекомунiкацiй
iнформацiю про мо.і. персональнi данi: прiзвище, iм'я по батьковi, паспортнi
данi, дату народження, мiсце проживання, мiсце роботи, посада , контактний
телефон.

Зобов'язуюсь  при  змiнi  мо.і.х  персональних  даних  пiд  час  виборiв
ректора Унiверситету надати Органiзацiйному комiтету з проведення виборiв
ректора державного унiверситету телекомунiкацiй уточнену iнформацiю.

«      »лютого2019року

Особу та пiдпис

(пiдпис)

(п.1.Б.)

Вiдповiдальна особа
(пiдпис)

(прiзвище та iнiцiали)

перевiрено.

(прiзвище та iнiцiали)
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додаток 6
до    протоколу   №    9    вiд    15.02.2019
засiдання  Органiзацiйного  комiтету  з
проведення виборiв ректора дУТ

Головi Органiзацiйного комiтету
з   проведення   виборiв   ректора
державного              унiверситету
телекомунiкацiй

(П.1.Б.; дом. адреса та контактний телефон)

клопотАЁ
про акредитацiю громадських спостерiгачiв на виборах ректора

державного унiверситету телекомунiкацiй.

Прошу   провести   акредитацiю   1ромадськими   спостерiгачами   вiд

(назва громаського об' €днання)

на      виборах      ректора      державного      унiверситету      телекомунiкацiй
6 березня 2019 року таких осiб:

Ng Прiзвище, iм'я, дата домашня мiсце посада Телефон
п/п по батьковi народження адреса роботи

до клопотання додаються заява (заяви) осiб про згоду бути громадським(и)
спостерiгачем(ами)  та згоду  на обробку персональних даних.

«      »  лютого2019року
(пiдпис курiвника) (прiзвище та iнiцiали)

10


