
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» 

21 березня 2019 р.                                                                           м.Дніпро 

  

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

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. 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; 

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. 

 

Відсутні на засіданні немає 

 

Присутні 18 членів Організаційного комітету (100%) з 18 членів затверджених наказом 

«Про організацію та проведення виборів ректора університету» від 14 березня 2019року № 6. 

Кворум є, засідання Організаційного комітету є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про план роботи організаційного комітету з підготовки та проведення виборів ректора 

ДВНЗ УДХТУ.  

2. Розподіл обов’язків між членами організаційного комітету.  

3. Затвердження графіку роботи організаційного комітету. 

4. Розгляд положень: 

- 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»; 



 2 
- Положення про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах 

ректора ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 

5. Визначення квот представництва штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками ДВНЗ УДХТУ, щодо обрання представників 

для участі у виборах ректора. Визначення квот студентів денної форми навчання ДВНЗ 

УДХТУ, щодо обрання представників для участі у виборах ректора. 

6. Про створення дільничної виборчої комісії у відокремленому структурному підрозділі 

Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ. 

 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Порядок денний схвалено одноголосно. 

1. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про план роботи організаційного комітету з 

підготовки та проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ.  

УХВАЛИЛИ: 

План роботи організаційного комітету з підготовки та проведення виборів ректора ДВНЗ 

УДХТУ представити для схвалення на засідання вченої ради ДВНЗ УДХТУ. 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Рішення прийнято.  

2. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Сігунова О. О. про розподіл обов’язків між членами 

організаційного комітету.  

Після обговорення, запропоновано розподілити обов'язки між членами Організаційного 

комітету таким чином: 

1. Сігунов О.О., голова, координує роботу Організаційного комітету, здійснює контроль за 

виконанням членами Оргкомітету покладених на них завдань. Забезпечує комунікацію та 

проводить організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора в університеті та в 

відокремленому структурному підрозділі Індустріальний коледж ДВНЗ УДХТУ.  

2. Свердліковська О.С., заступник голови, забезпечує комунікацію та проводить організаційну 

роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора в університеті, виконує обов'язки голови 

Організаційного комітету на час його відсутності. 

3. Макарченко Н.П., секретар, оформлює протокольно рішення Організаційного комітету, 

забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів 

ректора університету. 

4. Зеленцов Д.Г. забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, серед співробітників університету. 

5. Ільченко Н.Ю. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

факультеті ТНР. 

6. Кравець В.І. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

факультеті ТОР та БТ. 

7. Луарсабова О.О. забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, зі студентами університету. 

8. Мисов О.П. забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, серед співробітників університету та господарської служби. 

9. Митрохін О.А.  здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

економічному факультеті. 

10. Михайлова А.С. забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, серед співробітників університету. 

11. Мітіна Н.Б. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

механічному факультеті. 
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12. Охтіна О.В. забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, серед співробітників університету. 

13. Пожуєва Т.О. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора на 

факультеті ТВМС. 

14. Степаненко Л.П. здійснює комунікацію та проводять організаційну роботу, пов'язану з 

проведенням виборів ректора, та забезпечують належну роботу, щодо рівності прав учасників 

виборів ректора, гласності, відкритості та дотримання етичних норм при проведенні виборів 

ректора університету. 

15. Федулова С.О. здійснює організаційну роботу, надає необхідні дані, пов'язані з проведенням 

виборів ректора, забезпечує своєчасне оприлюднення інформації про хід виборчої кампанії, 

відповідно до норм законодавства України. 

16. Хмарська Л.О. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

факультеті ОТС. 

17. Чичков А.Г. здійснює організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора, на 

факультеті КН та І. 

18. Шмакова Л.І. формує кадрові документи, надає дані, необхідні для проведення виборів 

ректора, забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з проведенням 

виборів. 

УХВАЛИЛИ: 

Розподілити обов’язки між членами Організаційного комітету, що наведені вище. 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Сігунова О. О., щодо режиму роботи Організаційного 

комітету. 

Було запропоновано такий режим роботи: 

Понеділок-п’ятниця: з 10:00 до 15:00 (перерва – 13:00 до 13:30). Субота, неділя: вихідні. 

За необхідності до режиму роботи будуть вноситися зміни. 

Місце розташування Організаційного комітету: пр. Гагаріна. 8, ауд. 132. 

Контактний телефон: 050-709-05-25 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Встановити режим роботи організаційного комітету: Понеділок – п’ятниця:  

з 10:00 до 15:00 (перерва – 13:00 до 13:30) . Субота, неділя: вихідні. 

3.2. За необхідності до режиму роботи можна буде вносити зміни. 

3.3. Затвердити місце розташування організаційного комітету, а саме: кабінет 132, пр. 

Гагаріна, 8. 

Контактний телефон: 050-709-05-25 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Сігунова О. О., який повідомив про зміст положень: 

- Про порядок проведення виборів ректора ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет»; 

- Про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет»; 

- Про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет»; 

- Про дільничну виборчу комісію; 

- 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»; 
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- Про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 

ВИСТУПИЛИ: Ільченко Н.Ю., Митрохін О.А., Мітіна Н.Б., Степаненко Л.П., Хмарська Л.О., 

Чичков А.Г., Зеленцов Д.Г., Свердліковська О.С., Макарченко Н.П. 

Сігунов О.О. звернувся з пропозицією затвердити всі проекти Положень зі змінами, які були 

запропоновані при обговорені та представити проекти Положень на засідання вченої ради 

університету. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1 Затвердити зі змінами проекти Положень: 

 Про порядок проведення виборів ректора ДВНЗ «Український державний хіміко-

технологічний університет»; 

 Про організаційний комітет з проведення виборів ректора ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет»; 

 Про виборчу комісію з проведення виборів ректора ДВНЗ «Український державний 

хіміко-технологічний університет»; 

 Про дільничну виборчу комісію; 

 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»; 

 Про порядок обрання представників з числа студентів для участі у виборах ректора 

ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет». 

4.2 Голові Організаційного комітету Сігунову О.О. представити ці проекти Положень для 

схвалення на засідання вченої ради. 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Рішення прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: 

Голову Організаційного комітету Сігунова О. О. про визначення квот представництва 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

ДВНЗ УДХТУ, щодо обрання представників для участі у виборах ректора та про визначення квот 

студентів денної форми навчання ДВНЗ УДХТУ, щодо обрання представників для участі у 

виборах ректора. 

Сігунов О.О. повідомив, що відповідно до статті 42 Закону «Про вищу освіти» та 

«Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника 

закладу вищої освіти», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 № 

726, брати участь у виборах ректора мають право:  

а) кожний науковий, науково-педагогічний, педагогічний штатний працівник університету 

не менше 75 відсотків виборців; 

б) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними 

працівниками університету шляхом прямих таємних виборів до 10 відсотків виборців; 

в) виборні представники з числа студентів університету, які обираються шляхом прямих 

таємних виборів не менше 15 відсотків виборців. 

Пропонується затвердити таке співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) 

для участі у виборах ректора:  

- всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники університету – 75% 

виборців;  

- не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників 

(виборні представники) – 8,9% виборців;  

- виборні представники від студентів – 16,1% виборців.  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити таке співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) для участі у 

виборах ректора:  
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