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Хамініч О. В., Севериновська О. В., Варгалюк В. Ф., Гринько Т.В.,

Тупиця О. Л., Бахметьєва А. М., Сніда Є. О., Коновал Т. С., Хандога А. В.,
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Засідання Організаційного комітету є правомочним.

Порядок денний:

1. Про затвердження положення “Порядок акредитації та організації

роботи спостерігачів від кандидата на посаду ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара ”

Доповідач: Попова І. С.

2. Про затвердження положення “Порядок організації роботи

представників засобів масової інформації на виборах ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара ”

Доповідач: Попова І. С.

3. Пропозиції щодо проведення розрахунку осіб, які мають право брати

участь у виборах ректора університету (виборців), та квоти представництва

виборців із числа штатних працівників університету, які не є науковими,

науково-педагогічними, педагогічними працівниками (загальної кількості та

в розрізі структурних підрозділів), доведення цієї інформації до структурних

підрозділів.

Доповідач: Коновал Т.С.

Порядок денний схвалено одноголосно.



І.

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 кандидата на посаду ректора Дніпровського національного

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

визначає умови акредитації та організації роботи Спостерігачів від кандидата

на посаду ректора для забезпечення демократичності, прозорості та

відкритості виборів таємним голосування, під час проведення виборів

ректора Університету (голосування та підрахунок голосів) на виборчій

дільниці мають право бути присутніми не більше двох Спостерігачів від

кожного кандидата на посаду ректора; спостерігачем від кандидата на посаду

ректора може бути будь-яка особа, окрім членів організаційного комітету чи

виборчої комісії, акредитацію Спостерігачів здійснює організаційний комітет

за клопотанням відповідного кандидата на посаду ректора Університету не

пізніше ніж за десять днів до дня голосування, у положенні чітко прописані

права та обов,язки Спостерігачів.

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

запитання.

Запитань не надійшло.

Голова профкому Тупиця О.Л. запропонував затвердити порядок

акредитації та організації роботи спостерігачів від кандидата на посаду

ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, а

також відповідні додатки до нього.

Інших пропозицій не надходило.

,Голосували:“ за ” - 22, “ проти , - О, “ утрималися ” - О.

Ухвалили: Затвердити “Порядок акредитації та організації роботи

спостерігачів від кандидата на посаду ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара” та відповідні додатки до нього ( 1-4 )

ІІ.

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 організації роботи представників засобів масової

інформації на виборах ректора Дніпровського національного університету

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

відповідно до Закону України «Про інформацію», Методичних рекомендацій

щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого

навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України

від 05.12.2014 р. М 726, та наказу ректора Про організацію та проведення

виборів ректора від 24.11.2017 р. М 313 для забезпечення демократичності,

прозорості та відкритості виборів, що проводяться таємним голосуванням,

допуск журналістів до примішень Університету відбувається за наявності

документа, що засвідчує статус представника ЗМІ (редакційне посвідчення,

посвідчення журналіста, видане Національною спілкою журналістів України,

посвідчення журналіста, видане Незалежною медіа-профспілкою України);

під час виборів ректора Університету діє «квотний принцип» допуску

представників ЗМІ на виборчі дільниці (один журналіст та один технічний

працівник від кожного ЗМІ), у положенні зазначені права та обов,язки

представників ЗМІ.

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

запитання.

Проф. Варгалюк В.Ф. Уточніть, які документи повинен пред,явити

представник ЗМІ.

Проф. Попова І. С.: Будь-який документ, виданий відповідною

установою, де працює особа(редакційне посвідчення, посвідчення

журналіста, видане Національною спілкою журналістів України, посвідчення

журналіста, видане Незалежноюмедіа-профспілкою України).

Проф. Шерстюк Н.П.: Чи повинен попередньо реєструватися

представник ЗМІ?

Проф. Попова І.С.: Ні, будь-який представник ЗМІ може перебувати

на засіданнях Організаційного комітету та під час виборів ректора на

виборчих дільницях без попередньої реєстрації за умови надання названих

документів.

Проф. Хамініч О.В. запропонував затвердити порядок організації

роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора, а

також додаток до нього.

Інших пропозицій не надходило.
,Голосували:“ за ” - 22, “ проти , - О, “ утрималися ” - О.



Ухвалили: Затвердити “Порядок організації роботи преде'нівнвкв:

засобів масової інформації на виборах ректора Дніпровського націонаднмото

університету імені Олеся Гончара” та додаток 1 до нього.

111.

Слухали: начальника відділу кадрів Коновал Т.С., члена

організаційного комітету, яка ознайомила присупіх із пропозиціями щодо

проведення розрахунку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора

університету (виборців) із числа штатних працівників університету, які не (-

науковими, ііауково-педаготічпими, педагогічними працівниками (загальної

кількості та в розрізі структурних підрозділів), доведення нісї іін|іормапіі до

структурних підрозділів. Зокрема, вона відзначила, що згідно ': полткснтвш

про вибори ректора не більше 10% осіб мають право брати участь ; вибори-.

ректора університету із числа штатних працівників університету, які не (

науковими, науково-1іедагогічпими працівниками; станом на 04.01.2018 р.

Коновал Т.С. запропонувала відповідно до певного алгоритму розрахунку

такі квоти між підрозділами:
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Голова засідання Попова І. С. звернулася до присутніх із пропозицією

поставити запитання до Коновал Т. С.

Проф. Шерстюк Н.П.: Уточніть, чи це остаточна квота для підрозділів

університету шодо осіб із числа штатних працівників університету, які не є

науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками і мають

право брати участь у виборах ректора університету.

Коновал Т.С.: Ні, квота може уточнюватися у зв,язку зі зміною

кількості штатних працівників університету, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками.

Проф. Демченко В.Д. запропонував затвердити пропозиції щодо

проведення розрахунку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора

університету із числа штатних працівників університету, які не є науковими,

науково-педагогічними, педагогічними працівниками, та відповідні квотиі

довести цю інформацію до структурних підрозділів, а за потреби внести

відповідні зміни окремим рішенням організаційного комітету.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували:“ за ” - 22, “ проти ” - 0, “ утрималися ” - 0.

Ухвалили: Затвердити запропоновані пропозиції щодо проведення

розрахунку осіб, які мають право брати участь у виборах ректора

університету із числа штатних працівників університету, які не є науковими,

науково-педагогічними, педагогічними працівниками, відповідні квоти та

довести прийняте рішення до структурних підрозділів. За потреби внести

відповідні зміни.

Голова засідання ]; Попова І.С.

. т ,/
Секретар засідання а Севериновська О.В.


