
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

ПРОТОКОЛ Л'92

засідання Організаційного комітету із проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від 14 грудня 2017р.

Присутні: Попова І. С., Токовенко О. С., Світленко С. І., Шерстюк Н.

П., Волков Д. С., Кісельова О. М., Щербиніна М. Б., Демченко В. Д.,

Стукало Н. В., Соколенко О. Л., Петренко О. М., Свинаренко Д. М.,

Хамініч О. В., Севериновська О. В., Варгалюк В. Ф., Тупиця О. Л.,

Бахметьєва А. М., Сніда Є. О., Романовський О. М., Коновал Т. С.,

Шевцова К. Р., Хандога А. В., Горяніна А. Д., Кирдань Д. В.

Відсутн1: Гринько Т. В., Шляхова Т. В.

Засідання Організаційного комітету є правомочним.

Порядок денний:

1.Про затвердження плану роботи Організаційного комітету із

проведення виборів ректора Дніпровського національного університету імені

Олеся Гончара.

Доповідач: Попова І. С.

2. Про режим роботи Організаційного комітету та місце його

розташування.

Доповідач: Попова І. С.

3. Про затвердження положення “ Порядок акредитації та організації

роботи спостерігачів від громадських організації на виборах ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара ”

Доповідач: Попова І. С.

Порядок денний схвалено одноголосно.

І.

Слухали:голову Організаційного комітету Попову І. С., яка зачитала
план роботи Організаційного комітету, що охоплює ввесь період перебігу
виборів, від початку їх організації до дня виборів ректора та дій, що

передбачені після їхнього завершення. Зокрема, у плані роботи відбито
виконання завданья на етапі підготовки, проведення виборів та



оприлюднення їхніх результатів. Звернено особливу увагу на питання,
пов,язані з оприлюдненням усієї інформації, пов,язаної із процесом виборів,
підготовкою потрібних документів та їх затвердження, що входять до

компетенції організаційного комітету. План охоплює 23 пункти.

Проф. Світленко С. І. запропонував затвердити план.

Інших пропозицій не надходило.

Ухвалили: План роботи Організаційного комітету затвердити. План

додається.

Голосували:“ за ” - 24, “ проти ” - 0, “ утрималися ” - 0.

П.

Слухали:голову Організаційного комітету Попову І. С., яка запропонувала

такий режим роботи:

Вівторок та четвер: з 13.00 до 16.00години.

За потреби до режиму роботи можна внести зміни.

Місце розташування Організаційного комітету: навчальний корпус М 1

( проспект Гагаріна, 72), ауд. 313.

Контактні телефони:

050 525 47 64 - Попова Ірина Степанівна;

095 529 52 28 - Свинаренко Дмитро Миколайович;

050 565 73 81 - Севериновська олена Вікторівна.

Проф. Варгалюк В. Ф. запропонував затвердити режим роботи

Організаційного комітету та місце його розташування.

Інших пропозицій не надходило.

Ухвалили: Затвердити запропонований режим роботи

Організаційного комітету та місце його розташування.

Голосували:“ за ” - 24, “ проти ” - 0, “ утрималися ” - 0.

ІІІ.

Слухали:голову Організаційного комітету із проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара проф.

Попову І. С., яка ознайомила присутніх членів Організаційного комітету з

положенням про порядок акредитації та організації роботи спостерігачів від

громадських організацій на виборах ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара. Зокрема, вона наголосила, що цей порядок

визначає умови акредитації та організації роботи спостерігачів від

громадських організацій для забезпечення демократичності, прозорості та

відкритості виборів таємним голосуванням, клопотати про акредитацію



спостерігачів на вибори може громадська організація, до статутної

діяльності якої належать питання освітньої та наукової діяльності, і вона має

відповідну державну реєстрацію, спостерігачем може будь-яка особа, окрім

членів організаційного комітету та виборчої комісії, клопотання до

організаційного комітету про акредитацію спостерігача під час виборів

ректора має надійти не пізніше ніж за десять днів до початку виборів,

організаційний комітет наступного дня після отримання клопотання приймає

рішення про надання дозволу (акредитації) спостерігачеві та видає відповідне

посвідчення за встановленою формою, у положенні чітко прописані права

(п. 1.9) та обов,язки (п.].10) спостерігачів під час голосування, у разі

порушень спостерігачем вимог пункту 1.10 цього порядку виборча комісія

виносить попередження, а за повторне чи грубе порушення позбавляє права

бути присутнім чи на засіданні, чи під час підрахунку голосів, положення має

чотири додатки ( зразки клопотання про реєстрацію спостерігачів, заяви про

згоду бути спостерігачем та посвідчення спостерігача, журнал реєстрації

спостерігачів).

Проф. І. С. Попова звернулася до присутніх із пропозицією поставити

запитання.

Проф. Тупиця О. Л.: Уточніть, будь ласка, можливу кількість

спостерігачів від громадських організацій на виборчій дільниці.

Проф. Попова І. С.: на виборчій дільниці від кожної громадської

організації може бути не більше трьох спостерігачів (п. 1.3 положення).

Проф. Демченко В. Д. запропонував затвердити порядок акредитації та

організації роботи спостерігачів від громадських організацій на виборах

ректора, а також відповідні додатки до нього.

Інших пропозицій не надходило.

Ухвалили: Затвердити “Порядок акредитації та організації роботи

спостерігачів від громадських організацій на виборах ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара” та відповідні додатки до

нього ( 1-4 ).

,Голосували:“ за ” - 24, “ проти , - 0, “ утрималися ” - 0.

11 .-

Голова засідання Й] Попова І.С.

. ч /
Секретар засідання % Севериновська О.В.


