ПРОТОКОЛ № 12
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора
Державного вищого навчального закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
м. Дніпро

26 жовтня 2018 р.

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі Організаційний комітет) присутні:
1. Білоконь А.І. декан будівельного факультету.
2. Велика Д.М. в.о. голови студентської ради, студентка механічного факультету.
3. Головко С.І. провідний науковий співробітник комплексного наукового відділу проблем
будівництва в складних інженерно-геологічних умовах.
4. Дзюбан О.В. доцент кафедри технології будівельного виробництва.
5. Дікарев К. Б. доцент кафедри технології будівельного виробництва
6. Євсєєва Г.П. завідувач кафедри українознавства.
7. Заренбін В.Г. декан механічного факультету.
8. Зозуля Н.Г. заступник головного бухгалтера.
9. Кравчуновська Т.С .завідувач кафедри планування і організації виробництва.
10. Лаже М.В. провідний інженер навчального відділу.
11. Мосьпан В.І. доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій.
12. Нажа П.М. доцент кафедри основ і фундаментів.
13. Петренко А.О. доцент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища.
14. Прокоф’єв Б.В. начальник відділу кадрів.
15. Соколов I.A. декан факультету промислового та цивільного будівництва.
16. Ткач А.В. завідувач лабораторії відділу технічних засобів навчання.
17. Фісуненко П.А. декан економічного факультету.
18. Челноков О.В. декан архітектурного факультету.
19. Чередніченко Л.А. голова профкому.
20. Щеглова В.Д. вчений секретар вченої ради.
Присутні 95,2% членів Організаційного комітету, затвердженого наказом «Про організацію і
проведення виборів ректора» від 26 липня 2018 року № 241.
Засідання Організаційного комітету є правомочним.
Запрошені: кандидати на посаду ректора Рижков І.В. та Савицький М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про передачу результатів виборчої комісії з проведення виборів ректора
підсумкового протоколу про результати голосування (у двох примірниках).
Доповідач: Дзюбан О.В.
2. Про оприлюднення результатів голосування на веб-сайті академії.
Доповідач: Дзюбан О.В.
3. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора академії для
збереження до канцелярії.
Доповідач: Дзюбан О.В.
4. Про припинення роботи організаційного комітету.
Доповідач: Дзюбан О.В.
1. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо передачі
результатів від виборчої комісії з проведення виборів ректора підсумкового протоколу про

результати голосування (у двох примірниках).
УХВАЛИЛИ:
Оприлюднити підсумковий протокол про результати голосування (протокол додається)
Результати голосування: за – 20, проти – немає, утримались – немає.
Рішення прийнято одностайно.
2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про оприлюднення
результатів голосування, відповідно до п. 49 «Методичних рекомендацій щодо особливостей
виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу» та п. 3.12
«Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого
навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складення протоколу про
результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на
інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях
закладу вищої освіти, а також на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
УХВАЛИЛИ:
Оприлюднити результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу про
результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на
інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях
закладу вищої освіти, а також на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.
Результати голосування: за – 20, проти – немає, утримались – немає.
Рішення прийнято одностайно.
3. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про передачу
документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора академії на збереження до канцелярії, з
подальшим зберіганням в архіві академії.
УХВАЛИЛИ:
Передати документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора академії на збереження
до канцелярії, з подальшим зберіганням в архіві академії.
Результати голосування: за – 20, проти – немає, утримались – немає.
Рішення прийнято одностайно.
4. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про припинення роботи
організаційного комітету, у зв’язку із виконанням усіх покладених на нього обов’язків
УХВАЛИЛИ:
Припинити роботу організаційного комітету, у зв’язку із виконанням усіх покладених на
нього обов’язків.
Результати голосування: за – 20, проти – немає, утримались – немає.
Рішення прийнято одностайно.
Голова Організаційного комітету

О.В. Дзюбан

Секретар Організаційного комітету

М.В. Лаже

