
ПРОТОКОЛ № 8 

 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

м. Дніпро         9 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. Дзюбан О.В. доцент кафедри технології будівельного виробництва. 

4. Дікарев К. Б. доцент кафедри технології будівельного виробництва 

5. Євсєєва  Г.П. завідувач кафедри українознавства. 

6. Заренбін В.Г. декан механічного факультету. 

7. Лаже М.В. провідний інженер навчального відділу. 

8. Нажа П.М. доцент кафедри основ і фундаментів. 

9. Петренко А. О. доцент кафедри опалення, вентиляції і якості повітряного середовища. 

10. Прокоф’єв Б.В. начальник відділу кадрів. 

11. Ткач А. В. завідувач лабораторії відділу технічних засобів навчання 

12. Фісуненко П.А. декан економічного факультету. 

13. Челноков О.В. декан архітектурного факультету 

14. Чередніченко Л.А. голова профкому. 

15. Щеглова В.Д. вчений секретар вченої ради. 

 

Присутні 71,4% членів Організаційного комітету, затвердженого наказом «Про організацію і 

проведення виборів ректора» від 26 липня 2018 року № 241. 

Засідання Організаційного комітету є правомочним. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження протоколів обраних представників з числа штатних працівників, 

які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками та 

представників із числа студентів, для участі у виборах ректора Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

2. Про розміщення агітаційної продукції в приміщеннях академії. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

3. Про розгляд заяви кандидата на посаду ректора професора Савицького М.В.  від 

4 жовтня 2018 р.  

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо затвердження 

протоколів обраних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками та представників із числа студентів, для участі у 

виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури».  

Відповідно до положення  про порядок обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 

участі у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 



 

 

академія будівництва та архітектури» обрання представників з числа штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 

здійснюється зборами трудових колективів структурних підрозділів які були проведені згідно 

графіку.  

Відповідно до положення про порядок обрання представників студентів із числа студентів 

для участі у виборах ректора, обрання студентів здійснюється зборами  факультетів згідно 

графіку. 

До організаційного комітету були передані протоколи на основі яких був сформований 

загальний список штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками та представників студентів який нам  потрібно затвердити (списки 

додаються). 

  

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити протоколи на основі яких був сформований загальний список обраних 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками та представників студентів, для участі у виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» (список додається). 

Результати голосування: за – 15, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одностайно.  

 

2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо розміщення 

агітаційної продукції в приміщеннях академії, який наголосив що воно повинно здійснюватися 

виключно у спеціально відведених місцях і 17 жовтня 2018 р. до 18
00

 вона повинна бути 

вилучена відповідальними від кандидатів. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розміщення агітаційної продукції в приміщеннях академії  здійснювати виключно у 

спеціально відведених місцях. 

2.  17 жовтня 2018 р. до 18
00

  агітаційна продукція повинна бути вилучена відповідальними 

від кандидатів. 

Результати голосування: за – 15, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одностайно.  

 

3. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про розгляд заяви 

кандидата на посаду ректора професора Савицького М.В.  від 4 жовтня 2018 р., заява була 

направлена до вченої ради та виборчої комісії, копія була представлена організаційному 

комітету. Відповідь на цю заяву була підготовлена виборчою комісією  і буде передана 

кандидату на посаду ректора проф. Савицькому М.В. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Передати  відповідь на цю заяву кандидату на посаду ректора проф. Савицькому М.В. 

Результати голосування: за – 15, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одностайно.  

 

 

 

 

Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 

 

Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 

 


