
ПРОТОКОЛ М.» 1

наради щодо виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від “05” грудня 2017 р.

Присутні: Хамініч О. В., Кісельова О. М., Свинаренко Д.М.,

Варгалюк В. Ф., Севериновська О. В., Світленко С.І., Попова І.С.,

Гринько Т.В., Шерстюк Н.П., Соколенко О.Л.,Токовенко О. С.,

Волков Д.С., Стукало Н.В., Тупиця О.Л., Бахметьєва А.М., Сніда Є.О.,

Коновал Т.С., Маякова А.І., Шевцова К. Р., Хандога А.В., Горяніна А. Д.,

Кирдань Д.В., Олійник Н.П., Ковальчук М.С., Бурмага В.П.,

Парфінович Н.В., Турчин В.М., Саричев В.І., Аршава І.Ф., Турчина В.А.,

Бутиріна М.В., Кривошеїн В.В., Давидов С.О., Коваленко О.В.,

Алексєєнко І.Г., Ушакова Г.О., Яковенко О. Г., Ходанен Т.В., Верба О.В.,

Герасименко І.К., Омельяненко І.Ю., Щербань В.Ю., Козорог С.Б.

Відсутні: Щербиніна М.Б., Демченко В.Д., Петренко О.М.,

Шляхова Т.В., Осетрова О.О., Січевий О.В., Вишнікін А.Б.,

Кравченко А.Ю., Романовський О.М., Черніков С.І.

На початку наради ректор Микола Вікторович Поляков -

повідомив, що 13.11.2017 р. вийшов наказ МОНУ за М 674 к "Про

оголошення конкурсів на заміщення посад керівників ЗВО". Оголошення про

проведення конкурсу оприлюднено на сайті ДНУ 20.11.2017 р. Вибори

ректора ДНУ відбудуться 28.02.2018 р. Зачитав Постанову Кабінету

Міністрів України від 05.12.2014 р. М 726 в частині реалізації статті 22

Закону України "Про вищу освіту," що стосується виборів ректора ВНЗ

(зачитав деякі пункти цієї Постанови). Станом на 05.12.2017 р. кількість

штатних працівників ДНУ становить:

- науково-педагогічні працівники - 985 осіб, з них у 61 особи

закінчується термін роботи 30.12.2017 р.

- наукові співробітники -78 осіб, з них у 37 осіб закінчується термін

роботи 30.12.2017 р.



педагогічні працівники -109 осіб,

- інші - 1503 особи.

Потрібно врахувати представників коледжів, що входять до структури ДНУ:

Дніпровський коледж ракетно-космічного машинобудування - 92

особи,

Жовтоводський промисловий коледж - 34 особи;

Дніпровський коледж економіки та бізнесу -25 осіб;

Машинобудівний коледж - 40 осіб.

Що на сьогодні зроблено? Підготовлені та оприлюднені на сайті

проекти наступних розпорядчих документів:

1. Положення про організаційний комітет із проведення виборів

ректора ДНУ;

2. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора ДНУ;

3. Положення про виборчу комісію із проведення виборів ДНУ,

4. Положення про порядок обрання представників із числа штатних

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

працівниками, для участі у виборах ректора ДНУ;

5. Положення про порядок обрання виборних представників із числа

студентів для участі у виборах ректора ДНУ;

6. Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від

громадських організацій на виборах ректора ДНУ.

Проекти розпорядчих документів, перераховані в п.п. 1-4, будуть

затверджуватися ученою радою, у п.5 - конференцією студентів ДНУ, у п.6.

- організаційним комітетом із проведення виборів ректора ДНУ.

Зачитав наказ по ДНУ від 24.11.2017 р. М 313 "Про організацію і

проведення виборів ректора". Цим наказом призначено організаційний

комітет у складі 26 співробітників та студентів (зачитав прізвища) та

створено виборчу комісію у складі 26 співробітників та студентів (зачитав

прізвища).

Відділу кадрів потрібно скласти і передати організаційному комітету

алфавітний список наукових, науково-педагогічних, педагогічних



працівників за факультетами та відокремленими структурними підрозділами

(до 07.02.2018р.) та скласти та передати алфавітний список співробітників,

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками

за факультетами та відокремленими структурними підрозділами, а також

список усіх студентів, аспірантів, докторантів денної форми навчання за

факультетами та структурними підрозділами (до 29.01.2018 р.).

Організаційному комітету, виборчій комісії, керівникам структурних

підрозділів забезпечити проведення виборів ректора ДНУ згідно з вимогами

розпорядчих документів.

Оголосив, що прийняв рішення брати участь у виборах ректора на

наступний термін роботи, на одному з засідань ученої ради ректор

Микола Вікторович Поляков звітує про свою роботу. Запропонував

провести вибори голови, заступника та секретаря організаційного комітету, а

також голови, заступника та секретаря виборчої комісії.

Виступили:

Декан історичного факультету Світленко Сергій Іванович -

запропонував обрати головою організаційного комітету декана факультету

української й іноземної філології та мистецтвознавства Попову Ірину

Степанівну.

Інших пропозицій не надходило.

Щ

Затвердити головою організаційного комітету з підготовки та

проведення виборів ректора декана факультету української й іноземної

філології та мистецтвознавства Попову Ірину Степанівну.

Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Декан факультету прикладної математики Кісельова Олена

Михайлівна - запропонувала обрати заступником голови організаційного

комітету декана факультету фізики, електроніки та комп3ютерних систем

Свинаренка Дмитра Миколайовича.

Інших пропозицій не надходило.

Щ



Затвердити заступником голови організаційного комітету з підготовки

та проведення виборів ректора декана факультету фізики, електроніки та

комп3ютерних систем Свинаренка Дмитра Миколайовича.

Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Начальник відділу кадрів Коновал Тетяна Сергіївна - запропонувала

обрати секретарем організаційного комітету декана біолого-екологічного

факультету Севериновську Олену Вікторівну.

Інших пропозицій не надходило.

Щ

Затвердити секретарем організаційного комітету з підготовки та

проведення виборів ректора декана біолого-екологічного факультету

Севериновську Олену Вікторівну.

Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Саричев Володимир

Іванович - запропонував обрати головою виборчої комісії завідувача

кафедри української літератури Олійник Наталію Петрівну.

Інших пропозицій не надходило.

Щ

Затвердити головою виборчої комісії з підготовки та проведення

виборів ректора завідувача кафедри української літератури Олійник

Наталію Петрівну.

Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Завідувач кафедри безпеки життєдіяльності Січевий Олексій

Володимирович - запропонував обрати заступником голови виборчої комісії

завідувача кафедри східно-європейської історії Бурмагу Володимира

Петровича.

Інших пропозицій не надходило.

Щ

Затвердити заступником голови виборчої комісії з підготовки та

проведення виборів ректора завідувача кафедри східно-європейської історії

Бурмагу Володимира Петровича.



Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Доцент кафедри теоретичної та комп3ютерної механіки Ходанен

Тетяна Володимирівна запропонувала обрати секретарем виборчої комісії

начальника загального відділу Маякову Аллу Іванівну.

Інших пропозицій не надходило.

Щ

Затвердити секретарем виборчої комісії з підготовки та проведення

виборів ректора начальника загального відділу Маякову Аллу Іванівну.

Голосували: "за" 21, "проти" - 0, "утрималися "- 0.

Далі ректор Микола Вікторович Поляков надав слово

першому проректору Олександру Олексійовичу Кочубею, який зупинився

на процедурі виборів ректора. Певний обсяг робіт виконано, а саме: проекти

розпорядчих документів оприлюднено на сайті ДНУ (перерахував).

Запропонував організаційному комітету і виборчій комісії ознайомитися з

ними, за потреби внести правки. Право брати участь у виборах ректора

матимуть змогу понад 1700 співробітників, студентів - 200 осіб.

Оголосив проекти розпорядчих документів, що оприлюднені на

сайті ДНУ:

- Положення про організаційний комітет із проведення виборів

ректора ДНУ;

-. Положення про виборчу систему та порядок обрання ректора

ДНУ;

- Положення про виборчу комісію із проведення виборів ДНУ,

- Положення про порядок обрання представників із числа штатних

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

працівниками, для участі у виборах ректора ДНУ;

- Положення про порядок обрання виборних представників із

числа студентів для участі у виборах ректора ДНУ;

- Порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від

громадських організацій на виборах ректора ДНУ.

Розтлумачив деякі пункти Положень:



- загальна кількість членів організаційного комітету становить не

менше 20 осіб;

- особи, які є членами організаційного комітету, здійснюють свої

повноваження на громадських засадах;

- оперативне оприлюднення інформації про перебіг підготовки виборів

(на веб-сайті, дошках оголошень тощо);

- забезпечення проведення виборів ректора здійснює Міністерство

освіти і науки України,

- процедура обрання ректора складається з таких етапів:

1. Оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на

посаду ректора;

2. Підготовка виборів,

3. Проведення виборів.

- загальна кількість виборних представників із числа штатних

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

педагогічними працівниками, не має перевищувати 10% від загальної

кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора ДНУ;

- усі студенти, які навчаються в університеті за денною формою

навчання, мають рівні права та можливість обирати і бути обраними до числа

представників,

- загальна кількість виборних представників із числа студентів

університету складає не менше 15 % осіб, які мають право брати участь у

виборах ректора;

- під час проведення виборів ректора університету мають право бути

присутніми акредитовані організаційним комітетом із проведення виборів

ректора ДНУ спостерігачі від громадських організацій - не більше 3-х

спостерігачів на кожній виборчій дільниці.

Ректор Ш М.В.Поляков

-,'. !1 !-

Секретар ' А.І.Маякова


