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ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу  

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

 

22 квітня 2019 р.                                                                       м. Дніпро 

  

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

нізаційний комітет) присутні: 

1. Кравець Василь Іванович, завідувач кафедри прикладної механіки; 

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

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

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

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

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

7. Охтіна Оксана Володимирівна, вчений секретар університету; 

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

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

10. Степаненко Людмила Петрівна, голова первинної профспілкової організації; 

11. Федулова Світлана Олександрівна, завідувач кафедри ТПЕ; 

12. Хмарська Лія Олександрівна, доцент кафедри неорганічної хімії; 

13. Чичков Анатолій Григорович, завідувач кафедри філософії;  

14. Шмакова Леся Іванівна, начальник відділу кадрів. 

 

Відсутні на засіданні: Зеленцов Д.Г., Ільченко Н.Ю.,  Луарсабова О.О. 

 

Присутні 14 членів Організаційного комітету (82%) з 17 членів. Кворум є, 

засідання Організаційного комітету є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про затвердження протоколів обраних представників з числа штатних 

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

та представників із числа студентів, для участі у виборах ректора  ДВНЗ УДХТУ. 

2. Про внесення зміни місця проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ  до 

письмового запрошення. 

3. Про забезпечення правопорядку на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ. 

4. Про медичне забезпечення на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ. 

5. Про пропозиції щодо встановлення скриньки для пропозицій, заяв та питань 

до кандидатів на посаду ректора. 
 

Результати голосування: за – 14, проти – немає, таких, що утримались – немає. 

Порядок денний схвалено одноголосно. 
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1. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. щодо 

затвердження протоколів обраних представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками та представників із 

числа студентів, для участі у виборах ректора  ДВНЗ УДХТУ. 

Відповідно до положення «Про порядок обрання представників з числа штатних 

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

для участі у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ»  були проведені збори трудових колективів 

структурних підрозділів на яких обрано 55 осіб представників з числа штатних 

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

для участі у виборах ректора.  

Відповідно до положення «Про порядок обрання представників студентів із числа 

студентів для участі у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ»  були проведені збори студентів 

за факультетами  де обрано 102 особи з числа студентів для участі у виборах ректора 

університету.  

До організаційного комітету були передані протоколи на основі яких був 

сформований загальний список штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками та представників студентів, який нам 

потрібно затвердити (списки додаються).  

УХВАЛИЛИ: Затвердити протоколи на основі яких був сформований загальний 

список обраних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками та представників студентів, для участі у 

виборах ректора ДВНЗ УДХТУ (список додається).  

Результати голосування: за – 14, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

2. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про внесення зміни 

місця проведення виборів ректора ДВНЗ УДХТУ  до письмового запрошення. 

Сігунова О.О. запропонував  вибори ректора університету 29 травня 2019 року 

проводити в головному корпусі університету, аудиторія 220. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити місце проведення виборів ректора університету - 

аудиторія 220. Внести номер цієї аудиторії до письмового запрошення. 

 

Результати голосування: за – 14, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

3. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про забезпечення 

правопорядку на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ.  

УХВАЛИЛИ: Призначити відповідальними за правопорядок в день проведення 

виборів ректора університету помічника ректора з питань безпеки і запобігання та 

виявлення корупції Андрусенко А.С. та начальника охорони Лісничого І.В. 

 

Результати голосування: за – 14, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

4. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про медичне 

забезпечення на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ.  
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