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ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

  

06 червня 2019 р.                                                                                       м. Дніпро 

  

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі - Орга-

нізаційний комітет) присутні: 

1. Зеленцов Дмитро Гегемонович, завідувач кафедри ІС; 

2. Ільченко Наталія Юріївна, завідувач навчальним відділом; 

3. Кравець Василь Іванович, завідувач кафедри прикладної механіки; 

4. Луарсабова Олександра Олександрівна, голова студентської ради університету; 

5. Макарченко Наталія Петрівна, доцент кафедри ТНР та Е; 

6. Мисов Олег Петрович, завідувач кафедри КІТ та А; 

7. Митрохін Олександр Анатолійович, доцент кафедри М та ІМ; 

8. Михайлова Алла Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов; 

9. Мітіна Наталія Борисівна, завідувач кафедри ОП та БЖД; 

10. Охтіна Оксана Володимирівна, вчений секретар університету; 

11. Свердліковська Ольга Сергіївна, доцент кафедри ПП та ФНПМ; 

12. Сігунов Олексій Олександрович, в.о. завідувача кафедри ХТВМ; 

13. Степаненко Людмила Петрівна, голова первинної профспілкової організації; 

14. Федулова Світлана Олександрівна, завідувач кафедри ТПЕ; 

15. Хмарська Лія Олександрівна, доцент кафедри неорганічної хімії; 

16. Шмакова Леся Іванівна, начальник відділу кадрів. 

 

 

Запрошені на засідання: представник Міністерства освіти та науки України Ісмакаєва І.М., 

кандидат на посаду ректора університету Сухий К.М., голова виборчої комісії Зайчук О.В. 

 

Присутні 16 членів Організаційного комітету (94%) з 17 членів. Кворум є, засідання 

Організаційного комітету є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про передачу результатів виборчої комісії з проведення виборів ректора університету 

підсумкового протоколу про результати голосування (у двох примірниках).  

2. Про оприлюднення результатів голосування на веб-сайті університету.  

3. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора університету для 

збереження до загального відділу. 

4. Про припинення роботи організаційного комітету. 
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Результати голосування за порядок денний: за – 16, проти – немає, таких, що 

утримались – немає. 

 Порядок денний схвалено одноголосно. 

       

1. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. щодо передачі 

результатів від виборчої комісії з проведення виборів ректора університету підсумкового 

протоколу про результати голосування (у двох примірниках).  

Відповідно до п. 46 Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 та п. 3.3.1 «Положення про 

організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» Виборча комісія 

передала Організаційному комітету підсумковий протокол про результати голосування (у 

двох примірниках). 

 

УХВАЛИЛИ: 

 Прийняти підсумковий протокол про результати голосування (протокол 

додається).  

 

Результати голосування: за – 16, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

               

2. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про оприлюднення 

результатів голосування. Відповідно до п. 49 Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 та п. 3.3.3 

«Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про 

результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної 

інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, 

розташованих у приміщеннях університету, а також на офіційному веб-сайті ДВНЗ 

УДХТУ.  

  

УХВАЛИЛИ:  

Оприлюднити результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу 

про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної 

інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, 

розташованих у приміщеннях університету, а також на офіційному веб-сайті ДВНЗ 

УДХТУ.  

Результати голосування: за – 16, проти – немає, утримались – немає. Рішення 

прийнято одноголосно.  
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