
Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара

ПРОТОКОЛ М.) 6

засідання Організаційного комітету із проведення виборів ректора

Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара

від 12 лютого 2018 р.

Присутні: Попова І. С., Світленко С. І., Шерстюк Н. П., Щербиніна М. Б.,

Соколенко О. Л., Свинаренко Д. М., Севериновська О. В., Варгалюк В. Ф.,

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

Хандога А. В., Стукало Н. В., Тупиця О. Л.,Шляхова Т. В., Хамініч О. В.,

Романовський О. М.

Відсутні: Токовенко О. С., Волков Д. С., Кісельова О. М., Петренко О. М.,

Шевцова К. П., Горяніна А. Д., Кирдань Д. В.

Засідання Організаційного комітету є правомочним.

Порядок денний:

]. Про забезпечення проведення зустрічей претендентів на посаду

ректора зі студентами та співробітниками університету.

Доповідач: Попова І. С.

2. Про формування, затвердження й надання Виборчій комісії списків

осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Дніпровського

національного університету імені Олеся Гончара.

Доповідач: Попова І. 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 Оргкомітету з порядком

забезпечення зустрічей претендентів на посаду ректора зі студентами та

співробітниками університету. Зокрема, вона відзначила, що листом МОН

України М В1/11-898 від 25.01.2018 визначені кандидатури на посаду

ректора Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара:



Кочубея Олександра Олексійовича, доктора фізико-математичних
наук, професора;

Полякова Миколи Вікторовича, доктора фізико-математичних наук,
професора.

Згідно із Законом України «Про вищу освіту», Постановою КМУ від
05.12.2014 р. М 726 і «Положенням про організацію виборів ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара» кандидати
на посаду ректора мають право на зустрічі зі студентами і співробітниками
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара та коледжів
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара для

оприлюднення своїх програм розвитку університету. Вона запропонувала
графік зустрічей із претендентами.

Графік зустрічей Кочубея Олександра Олексійовича

 

 

 

  

Дата зустрічі Місце та час зустрічі

21.02.2018р. корпус М 1, ауд. 1306, 15.00 год.

26.02.2018р. корпус М 5, ауд. 27, 15.00 год.
 

Графік зустрічей Полякова Миколи Вікторовича

 

 

 

 

   

Дата зустрічі Місце та час зустрічі

13.02.2018р. корпус М 1 ауд. 1306, 15.00 год.

15.02.2018р. корпус М 9, ауд. 312, 15.00 год.

20.02.2018р. корпус М 5, ауд. 27, 15.00 год.

23.02.2018р. корпус М 12, конференційна зала, 15.00 год.
 

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

Запитань не надійшло.
Проф. Демченко В. Д. запропонував затвердити графік, довести цю

інформацію до керівників структурних підрозділів, органів студентського
самоврядування та оприлюднити на сайті університету.

Голосували:“за”-Щ-, “проти”0, “утрималися”0.
Ухвалили: 1. Затвердити запропонований узгоджений графік

зустрічей претендентів на посаду ректора Дніпровського національного

університету імені Олеся Гончара проф. Кочубея О. 0. та проф.

Полякова М. В.

2. Довести цю інформацію до керівників структурних підрозділів,
органів студентського самоврядування.

3. Оприлюднити графік зустрічей претендентів на посаду ректора з
виборцями на сайті університету.

 

 



ІІ.

Слухали:голову Організаційного комітету із проведення

виборівректора Дніпровського національного університету імені Олеся

Гончара проф. Поповіу І. С., яка доповіла інформацію про формування

списків осіб, які мають право брати участь у виборах ректора університету.

За графіком в усіх структурних підрозділах були проведені прямі

таємні вибори осіб, які не належать до наукових, науково-педагогічних та

педагогічних працівників та мають право брати участь у виборах ректора

університету. Їхня кількість складає 182 особи. До Організаційного комітету

надано всі потрібні протоколи.

До Організаційного комітету наданий протокол засідання виборчої

комісії щодо результатів таємного голосування з обрання представників із

числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора та

персональний список обраних студентів. Представництво виборців від

студентів складає 312 осіб.

Відділ кадрів надав список штатних наукових, педагогічних та

науково-педагогічних працівників університету станом на 12.02.2018 року

( зокрема й коледжів), які мають право брати участь у виборах ректора

університету. Загальна кількість виборців цієї категорії складає 1431 особу.

Отже, у виборах ректора Дніпровського національного університету

імені Олеся Гончара братиме участь загалом 1925 осіб. Серед них: 1891 особа

- на головній виборчій дільниці в Палаці студентів імені Ю. Гагаріна

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за адресою:

місто Дніпро, площа Шевченка, 1 ( парк імені Т. Г. Шевченка), 34 особи - на

територіальній виборчій дільниці в Жовтоводському промисловому коледжі

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара - ( місто

Жовті Води Дніпропетровської області, площа Свободи, 35).

Отже, списки осіб, які мають право брати участь у виборах ректора

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара сформовано

повністю.

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

запитання.

Запитань не надійшло.

Проф. Шерстюк Н. П. запропонувала затвердити списки осіб, які

мають право брати участь у виборах ректора університету, і надати їх

відповідним виборчим комісіям.

Голос вали:“за” 19 “п оти” 0 “ т ималися”0.У , У-7



Ухвалили: 1.Списки виборців затвердити.

2. Надати відповідні списки виборчим комісіям до 20.02.2018 року.

, 1! .-

Голова засідання т а?! Попова І. С.

Секретар засідання 6 % Севериновська О. В.


