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Н А К А З 
 

“14”  березня  2019 р. Дніпро № 6 

 

 

 
Про організацію та проведення 

виборів ректора університету 

 
 

У зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора ДВНЗ 

"Український державний хіміко-технологічний університет" (наказ МОН 

України від 06.03.2019 № 96-к), відповідно до ст. 42 Закону України "Про 

вищу освіту", методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726, 

Статуту університету та з метою забезпечення організації та проведення 

виборів ректора університету: 

 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Вибори ректора ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет" (далі – Університет) провести 29 травня 2019 р. 

2. Затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення 

виборів ректора (далі – Організаційний комітет): 
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. Пожуєва Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри менеджменту та 

фінансів; 

12. Свердліковська Ольга Сергіївна, доцент кафедри ПП та ФНПМ; 
13. Сігунов Олексій Олександрович, в.о. завідувача кафедри ХТВМ; 



14. Степаненко Людмила Петрівна, голова первинної профспілкової 

організації Університету; 

15. Федулова Світлана Олександрівна, завідувач кафедри ТПЕ; 

16. Хмарська Лія Олександрівна, доцент кафедри неорганічної хімії; 

17. Чичков Анатолій Григорович, завідувач кафедри філософії; 

18. Шмакова Леся Іванівна, начальник відділу кадрів. 

 

3. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора (далі – 

Виборча комісія) у складі: 
1. Власенко Катерина Миколаївна, аспірант кафедри біотехнології; 

2. Зайчук Олександр Вікторович, декан факультету ОТС; 
3. Карасик Олена Віталіївна, завідувач відділом аспірантури і 

докторантури; 

4. Кисельов Вадим Віталійович, доцент кафедри ТОРФП; 
5. Котловець Іван Сергійович, заступник голови профкому по роботі зі 

студентами; 

6. Кулікова Тетяна Іванівна, інженер кафедри вищої математики; 

7. Левчук Ігор Леонідович, декан факультету КН та І; 

8. Мурашевич Богдан Валерійович, докторант кафедри фізичної хімії; 

9. Начовний Ілля Іванович, декан механічного факультету; 

10. Прудніков Володимир Федорович, доцент кафедри ЕП та ОВ; 

11. Решетняк Ірина Леонідівна, доцент кафедри енергетики; 

12. Сухомлин Дмитро Андрійович, декан факультету ТНР; 

13. Тертишна Олена Вікторівна, доцент кафедри ХТП; 

14. Федорова Наталія Євгенівна, викладач кафедри ТПЕ; 
15. Філінська Антоніна Олександрівна, старший викладач кафедри ТПЖ та 

ХП. 

 

4. Організаційному комітету та Виборчій комісії на своїх засіданнях 

обрати голів, заступників голів та секретарів у порядку, встановленому 

законодавством. 

5. Організаційному комітету та Виборчій комісії в своїй роботі 

дотримуватись вимог ст. 42 Закону України "Про вищу освіту", 

методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 та 

Статуту Університету. 

6. Організаційному комітету організувати висунення претендентів на 

посаду ректора Університету на засіданнях вчених рад факультетів, 

кафедр, зборах співробітників та студентів. Результати таких засідань 

та зборів фіксувати у вигляді витягів з протоколів засідань та зборів. 

7. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету, які 

одержали від МОН України рішення на право участі у виборах, 

звертатись до організаційного комітету для організації зустрічей з 

співробітниками та студентами. 

8. Організаційному комітету: 

8.1 До 25.03.2019 розробити та подати на розгляд вченої ради 

Університету: 



 Положення про порядок проведення виборів ректора ДВНЗ 

"Український державний хіміко-технологічний університет"; 

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет"; 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет"; 

 Положення про дільничну виборчу комісію; 

 Положення про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ДВНЗ 

"Український державний хіміко-технологічний університет"; 

 Положення про порядок обрання представників з числа студентів 

для участі у виборах ректора ДВНЗ "Український державний 

хіміко-технологічний університет"; 

8.2 До 22.04.2019 розробити та затвердити на засіданні Організаційного 

комітету: 

 Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від 

громадських      організацій      на       виборах       ректора 

ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний 

університет"; 

 Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від 

кандидата на посаду ректора ДВНЗ "Український державний 

хіміко-технологічний університет". 

8.3 До 25.03.2019 визначити квоту представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, і до 22.04.2019 організувати та провести 

їх вибори. 

8.4. До 25.03.2019 визначити квоту представників з числа студентів 

університету і до 22.04.2019 організувати та провести їх вибори спільно 

зі студентською радою. 

8.5 До 06.05.2019 скласти поіменний загальний список виборців. 

8.6. До 13.05.2019 передати поіменний загальний список виборців до 

Виборчій комісії. 

 

9. Начальнику відділу кадрів Шмаковій Л.І.: 

9.1 До 22.03.2019 передати Організаційному комітету чисельний склад 

наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників та 

працівників структурних підрозділів – інших категорій співробітників. 

9.2 Підготувати станом на 22.04.2019 алфавітний список виборців – 

наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників 

Університету та до 25.04.2019 передати його до Організаційного 

комітету. 
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