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ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

  

21 травня 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. Макарченко Наталія Петрівна, доцент кафедри ТНР та Е; 

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

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

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

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

9. Охтіна Оксана Володимирівна, вчений секретар університету; 

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

11. Степаненко Людмила Петрівна, голова первинної профспілкової організації; 

12. Федулова Світлана Олександрівна, завідувач кафедри ТПЕ; 

13. Хмарська Лія Олександрівна, доцент кафедри неорганічної хімії; 

14. Чичков Анатолій Григорович, завідувач кафедри філософії;  

15. Шмакова Леся Іванівна, начальник відділу кадрів. 

 

Відсутні на засіданні: Луарсабова О.О., Свердліковська О.С. 

 

Запрошені на засідання: Голова виборчої комісії Зайчук О.В.; кандидати на посаду 

ректора університету: Бурмістр М.В.; Голеус В.І.; Овчаров В.І.; Півоваров О.А.; Рижова 

О.П.; Сухий М.К.; Харченко О.В.  

 

Присутні 15 членів Організаційного комітету (88,2%) з 17 членів. Кворум є, засідання 

Організаційного комітету є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про передачу списків виборців, які мають право брати участь у виборах ректора ДВНЗ 

УДХТУ 29 травня 2019 року та виборчих скриньок Виборчій комісії.  

2. Про розміщення агітаційної продукції щодо виборів ректора університету в 

приміщеннях ДВНЗ УДХТУ та Індустріальному коледжі ДВНЗ УДХТУ. 

3. Про запровадження «дня тиші» 28 травня 2019 року. 

4. Про акредитацію громадський спостерігачів та спостерігачів від кандидатів на посаду 

ректора університету. 
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5. Про фіксування процесу голосування і підрахунку голосів за допомогою відеозасобів на 

виборах ректора університету.  

6. Про порядок організації зустрічей кандидатів на посаду ректора університету з 

трудовим колективом й студентами ДВНЗ УДХТУ та Індустріального коледжу ДВНЗ 

УДХТУ. 

Результати голосування за порядок денний: за – 15, проти –   немає, таких, що 

утримались – немає. 

Порядок денний схвалено одноголосно. 

 

1. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. про передачу 

списків виборців, які мають право брати участь у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 29 

травня 2019 року та виборчих скриньок Виборчій комісії.  

Сігунов О.О. зазначив, що відповідно до результатів голосувань у групах 

структурних підрозділів та студентів університету, а також списків науково-педагогічних 

працівників університету секретарем Організаційного комітету Макарченко Н.П.  були 

сформовані загальні алфавітні списки виборців, які мають право брати участь у виборах 

ректора університету 29 травня 2019 року в ДВНЗ УДХТУ та Індустріальному коледжі 

ДВНЗ УДХТУ. 

Сігунов О.О. запропонував затвердити ці два алфавітні списки виборців, які мають 

право брати участь у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 29 травня 2019 року та передати їх 

Виборчій комісії. 

Також Голова організаційного комітету запропонував для проведення таємного 

голосування на виборах ректора університету передати Виборчій комісії три стаціонарні 

скриньки. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Затвердити алфавітні списки виборців, які мають право брати участь у виборах 

ректора  університету 29 травня 2019 року в ДВНЗ УДХТУ та Індустріальному коледжі 

ДВНЗ УДХТУ. 

1.2. Передати затверджені алфавітні списки виборців, які мають право брати участь 

у виборах ректора ДВНЗ УДХТУ 29 травня 2019 року Виборчій комісії. 

1.3. Передати Виборчій комісії три стаціонарні скриньки для голосування. 

Результати голосування: за –   15,   проти – немає, утримались – немає.   

Рішення прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О. щодо розміщення 

агітаційної продукції в приміщеннях університету, який наголосив що агітаційна 

продукція повинна бути розташована у спеціально відведених місцях в ДВНЗ УДХТУ та 

Індустріальному коледжі ДВНЗ УДХТУ, а 27 травня до 18:00 вона повинна бути вилучена 

відповідальними від кандидатів.  

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Розміщення агітаційної продукції в приміщеннях університету  здійснювати 

виключно у спеціально відведених місцях в ДВНЗ УДХТУ та Індустріальному коледжі 

ДВНЗ УДХТУ.  
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2.2.  27 травня 2019 р. до 18:00  агітаційна продукція повинна бути вилучена 

відповідальними від кандидатів. 

Результати голосування: за –   15,   проти – немає, утримались – немає.   

Рішення прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О., про запровадження 

«дня тиші» 28 травня 2019 року. Є пропозиція напередодні виборів ректора університету 

утриматись від агітаційної роботи та вилучити агітаційну продукцію відповідальними від 

кандидатів в приміщеннях університету.   

 УХВАЛИЛИ: 

3.1.  28 травня 2019 року оголосити «днем тиші» та не проводити агітаційну 

роботу. 

3.2. Вилучити агітаційну продукцію відповідальними від кандидатів в приміщеннях 

університету. 

Результати голосування: за –  15, проти – немає, утримались – немає.   

Рішення прийнято одноголосно. 

4. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О., про акредитацію 

громадський спостерігачів та спостерігачів від кандидатів на посаду ректора університету. 

Сігунов О.О. наголосив, що від кандидатів на посаду ректора університету 

надійшли клопотання про реєстрацію спостерігачів від кандидатів: 

№ ПІБ кандидата на посаду ректора 

університету 

ПІБ спостерігача 

1. Бурмістр  

Михайло Васильович 

Анісімов  

Володимир Миколайович 

Бурмістр  

Ольга Михайлівна 

2. Голеус  

Віктор Іванович 

Кольцова 

Ярослава Іванівна 

Салєй 

Андрій Аркадійович 

3. Овчаров 

Валерій Іванович 

Соколова 

Ліна Олександрівна 

Кулакевич 

Людмила Миколаївна 

4. Півоваров 

Олександр Андрійович 

Скиба 

Маргарита Іванівна 

Сорочкіна 

Катерина Олександрівна  

5. Рижова 

Ольга Петрівна 

Науменко 

Світлана Юріївна 

Калініченко 

Олег Олександрович 

6. Сухий 

Костянтин Михайлович 

Томіло 

Мирослав Ігорович 

7.  Харченко 

Олександр Васильович 

немає 
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Клопотання та заяви від кандидатів у спостерігачі були подані до Організаційного 

комітету 20 травня 2019 року. Вимоги до кандидатів у спостерігачі, відповідно до Порядку 

акредитації та організації роботи громадських спостерігачів та спостерігачів від кандидата 

на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Український державний 

хіміко-технологічний університет», дотримані. Тому відповідно до визначеного у Порядку 

терміну, вищезазначені особи були акредитовані як спостерігачі від кандидатів на посаду 

ректора університету. Жодних заяв від громадських організацій та ЗМІ на даний час не 

було подано. 

 УХВАЛИЛИ:  

 4.1. Акредитувати спостерігачів від кандидатів на посаду ректора університету. 

 4.2. Секретарю Організаційного комітету виписати Посвідчення про акредитацію 

наступним спостерігачам від кандидатів на посаду ректора університету: 

№ ПІБ кандидата на посаду ректора 

університету 

ПІБ спостерігача 

1. Бурмістр  

Михайло Васильович 

Анісімов  

Володимир Миколайович 

Бурмістр  

Ольга Михайлівна 

2. Голеус  

Віктор Іванович 

Кольцова 

Ярослава Іванівна 

Салєй 

Андрій Аркадійович 

3. Овчаров 

Валерій Іванович 

Соколова 

Ліна Олександрівна 

Кулакевич 

Людмила Миколаївна 

4. Півоваров 

Олександр Андрійович 

Скиба 

Маргарита Іванівна 

Сорочкіна 

Катерина Олександрівна  

5. Рижова 

Ольга Петрівна 

Науменко 

Світлана Юріївна 

Калініченко 

Олег Олександрович 

6. Сухий 

Костянтин Михайлович 

Томіло 

Мирослав Ігорович 

 

Результати голосування: за –  15, проти – немає, утримались – немає.   

Рішення прийнято одноголосно. 

5. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О., про фіксування 

процесу голосування і підрахунку голосів за допомогою відеозасобів на виборах ректора. 

Сігунов О.О. наголосив, що для забезпечення фіксування процесу голосування і 

підрахунку голосів за допомогою відео засобів на виборах ректора в ауд. 220 встановлена 

камера відеозапису. Також камера відеозапису встановлена на дільничній виборчій комісії 

в ауд. 102 у Індустріальному коледжі ДВНЗ УДХТУ. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про фіксування процесу голосування і підрахунку 

голосів за допомогою відеозасобів на виборах ректора ДВНЗ УДХТУ взяти до відома. 
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6. СЛУХАЛИ: Голову Організаційного комітету Сігунова О.О., про порядок 

організації зустрічей з кандидатами на посаду ректора університету.  

Сігунов О.О. запропонував кандидатам на посаду ректора університету провести 

зустрічі з трудовими колективами та студентами ДВНЗ УДХТУ за наступним графіком:  

- 23 травня 2019 року в актовій залі університету провести зустріч з трудовим 

колективом та студентами ДВНЗ УДХТУ (початок о 13:00).  

- 27 травня 2019 року в актовій залі коледжу провести зустріч з трудовим 

колективом та студентами Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ (початок о 13:00). 

Є пропозиція, щоб зустріч кандидата проходила за наступним регламентом: 

1) представлення кандидатом своєї програми – до 10 хвилин; 

2) відповіді кандидата на запитання виборців – до 5 хвилин. 

Є пропозиція встановити черговість виступів на зустрічах кандидатів на посаду 

ректора університету з трудовими колективами та студентами  в алфавітному порядку.  

На засіданні Організаційного комітету у присутності всіх кандидатів на посаду 

ректора університету відкрита скринька, яка була встановлена для пропозицій, заяв та 

запитань до кандидатів на посаду ректора університету і секретар Організаційного 

комітету Макарченко Н.П. зачитала питання до кандидатів на посаду ректора університету 

та передала ці питання всім кандидатам. 

Сігунов О.О. зазначив, що відповідно до пп. 14 та 15 «Методичних рекомендацій 

щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти» 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 усі 

кандидати мають рівні права та оприлюднення кандидатами виборчих програм та їх 

обговорення здійснюється на зустрічах та зборах трудового колективу закладу вищої 

освіти без будь-яких обмежень. Але для збереження рівних прав при агітації Голова 

Організаційного комітету звернувся з проханням до всіх кандидатів на посаду ректора 

університету, якщо кандидати самостійно організовують зустрічі з виборцями 

університету рівня факультету або декількох факультетів, то вони передають інформацію 

про дату, час та місце проведення цих зустріч до Організаційного комітету. 

Організаційний комітет інформує про це інших кандидатів на посаду ректора 

університету, які мають право також виступати з виборчими програмами на цих зборах. 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Затвердити загальний графік проведення зустрічей кандидатів на посаду 

ректора університету з трудовими колективами та студентами:  

- 23 травня 2019 року в актовій залі університету  зустріч з трудовим колективом та 

студентами ДВНЗ УДХТУ (початок о 13:00).  

- 27 травня 2019 року в актовій залі коледжу зустріч з трудовим колективом та 

студентами Індустріального коледжу ДВНЗ УДХТУ (початок о 13:00). 

6.2. Надати кожному кандидату на цих зустрічах до 10 хвилин для представлення 

своєї програми та  до 5 хвилин для відповідей на запитання виборців. 

Результати голосування: за –  15, проти – немає, утримались – немає.   

Рішення прийнято одноголосно. 
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