
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

ПРОТОКОЛ Л'94

засідання Організаційного комітету із проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від 16 січня 2018 р.

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

Волков Д. С., Кісельова О. М., Щербиніна М. Б., Соколенко О. Л.,

Свинаренко Д. М., Хамініч О. В., Севериновська О. В., Варгалюк В. Ф.,

Гринько Т. В., Бахметьєва А. М., Сніда Є. О., Коновал Т. С.,

Романовський О. М., Шевцова К. Р., Хандога А. В., Кирдань Д. В., перший

проректор Кочубей О. О., заступник голови профкому Козорог С. Б.,

начальник науково-дослідної часини Полішко О. М.

Відсутні: Шляхова Т. В., Демченко В. Д., Стукало Н. В., Петренко О. М.,

Тупиця О. Л., Горяніна А. Д.

Засідання Організаційного комітету є правомочним.

Порядок денний:

]. Про часткові зміни квот представництва виборців із числа штатних

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

педагогічними працівниками (загальної кількості та в розрізі структурних

підрозділів), у зв,язку зі зміною кількості штатних працівників.

Доповідач: Попова І. С.

2. Про затвердження графіка проведення прямих таємних виборів осіб

із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара.

Доповідач: Попова І. С.

3. Затвердження бюлетеня для таємного голосування.

Доповідач: Попова І. С.

Порядок денний схвалено одноголосно.



Слухали: голову Організаційного комітету із проведення виборів

ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

проф. Попову І. С., яка ознайомила присутніх членів Організаційного

комітету із частковими змінами квот представництва виборців із числа

штатних працівників університету, які не є науковими, науково-

педагогічними і педагогічними працівниками, у зв,язку зі зміною кількості

штатних працівників. Зокрема, вона наголосила, що зміна кількості штатних

працівників вишезазначеної категорії відбулася у зв,язку із звільненням або

прийняттям на роботу. Установлені нові квоти для окремих факультетів і

підрозділів були розраховані за попереднім алгоритмом. Попова І.С.

оприлюднила їх на зборах Організаційного комітету (наводяться нижче),

наголосивши на тому, що всі матеріали щодо змінених квот будуть

розміщені на сайті університету та доведені до відома керівників

структурних підрозділів. Загальна квота становить (після внесення змін) -

182 особи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Підрозділ Кількість працівників Квота

ФУІФМ 29 5

ІФ 8 1

ФСНІХ/ПЗ 13 2

ФТФ 30 5

ФМЕ 12 2

ФСЗЬ/ПС 9 2

ФП 16 3

ЮФ 12 2

ЕФ 23 4

ФФЕКС 36 6

ХФ 25 4

БЕФ 36 6

ФМТДР 23 4

ГГФ 10 2

1Х/[МФ 21 4

ФПМ 25 4

Підр. управління 198 3 7

АГЧ 654 42

Бібліотека 1 14 20

Наук. підрозділ 68 12

Інші підрозділи 85 1 5

Усього працівників 1446 182
 

 



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

запитання.

Запитань не надійшло.

Проф. Світленко С.І. запропонував затвердити часткові зміни до квот

представництва виборців із числа штатних працівників університету, які не є

науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками (загальної

кількості та в розрізі структурних підрозділів), у зв,язку зі зміною кількості

штатних працівників, подати цю інформацію на сайті університету та до

структурних підрозділів.

Голосували:“ за ” - 20, “ проти ” - О, “ утрималися ” - О.

Ухвалили: Затвердити часткові зміни квот представництва виборців із

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

педагогічними і педагогічними працівниками (загальної кількості та в розрізі

структурних підрозділів), у зв,язку зі зміною кількості штатних працівників,

оприлюднити цю інформацію на сайті університету та довести до відома

керівників структурних підрозділів.

ІІ.

1. Слухали: голову Організаційного комітету із проведення виборів
ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
проф. Попову І. С., яка ознайомила присутніх членів Організаційного
комітету із графіком проведення прямих таємних виборів осіб із числа
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Дніпровського
національного університету імені Олеся Гончара. Зокрема, вона наголосила,
що до графікавнесено дату, час та місце проведення таємних виборів,
відповідальних осіб за проведення виборів (представник (ки)

Організаційного комітету та керівник або заступник керівника структурного
підрозділу) і квоту.

Відбулося обговорення окремих позицій запропонованого графіка та
остаточне його формування.

Проф. Соколенко О. Л. запропонувала затвердити графік проведення
прямих таємних виборів осіб із числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, для участі

у виборах ректора Дніпровського національного університету імені Олеся
Гончара, розмістити його на сайті університету та довести до відома
керівників структурних підрозділів.

,Голосували:“ за ” - 20, “ проти , - О, “ утрималися ” - О.

Ухвалили: Затвердити графік проведення прямих таємних виборів осіб
із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними і
педагогічними працівниками для участі, у виборах ректора Дніпровського



національного університету імені Олеся Гончара, оприлюднити його на сайті

університету та довести до відома керівників структурних підрозділів. Графік
додається.

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 формою бюлетеня для таємного голосування та правилами його
виготовлення під час проведення зборів. Членів Огранізаційного

комітетубуло ознайомленотакож зі зразком протоколів лічильної комісії та
протоколом зборів. Попова І.С. наголосила на тому, що відповідальні члени
Організаційного комітету за проведення виборів повинні ознайомити всіх
присутніх з основними статтями “Положення про порядок обрання
представників із числа штатних працівників, які не є науковими, науково-
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара” та стежити
заперебігом проведення виборів.

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

Проф. Світленко С.І.: Уточніть, хто подає списки виборців і чи має
право брати участь у виборах співробітник, який перебуває у відпустці по
догляду за дитиною.

Проф. Попова І. С.: Згідно з положенням про вибори ректора вних
можуть брати участь усі штатні працівники університету, зокрема й ті,
хто перебуває на лікарняному, у відпустці, а також ті особи, які

тимчасово займають їхні ставки. Списки виборців подає відділ кадрів.

Проф. Хамініч О. В.: У якому випадку збори є правомочними?
Скільки бюлетенів треба виготовляти? Іхня кількість повинна

дорівнювати кількості присутніх?

Проф. Попова І. С.: Збори є правомочними, якщо на них присутні
понад 50% виборців. Кількість бюлетенів повинна дорівнювати кількості
штатних працівників, які не є науковими, науково--педагогічними та
педагогічними працівниками в конкретному підрозділі,невикористані
бюлетені повинні бути запаковані окремо, заклеєні і підписані всіма
членами лічильної комісії. Бюлетені виготовляються після висунення
кандидатур.

Проф. Грінько Т.В.: Хто розпочинає збори?

Проф. Попова І. С.: Збори розпочинає голова профспілкового
комітету підрозділу і пропонує відкритим голосуванням обрати голову



зборів, якому передає право вести збори. Відповідно до “Положення про
порядок обрання представників із числа штатних працівників, які не є

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для
участі у виборах ректора Дніпровського національного університету імені

Олеся Гончара”.

Проф. Хамініч О. В.: Яку позначку потрібно поставити в
бюлетені?

Проф. Попова І. С.: У бюлетені рекомендовано позначку «+» або
будь-яку іншу, шо засвідчить волевиявлення виборця.

Голова студмістечка Сніда Є. О.: До бюлетеня запропонованих
кандидатів вносити у друкованому вигляді чи в письмовому?

Проф. Попова І. С.: У друкованому.

Проф. Шерстюк Н.П. запропонувала затвердити бюлетень для таємного

голосування.

Інших пропозицій не надходило.

Голосували: “за” - 20, “проти” - О, “утрималися” - О.

Ухвалили: Затвердити бюлетень для таємного голосування та
довести вишевикладену інформацію до структурних підрозділів.

Голова засідання ?; Попова І.С.

Сек ета засідання Йі; Севе иновська О.В.р р р


