
ПРОТОКОЛ № 9 

 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

м. Дніпро         12 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. Зозуля Н.Г. заступник головного бухгалтера. 

8. Коновалова Я.С. студентка архітектурного факультету, член студентської ради. 

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

10. Мосьпан В.І. доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 

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

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

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

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

15. Фісуненко П.А. декан економічного факультету. 

16. Челноков О.В. декан архітектурного факультету. 

17. Чередніченко Л.А. голова профкому. 

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

Присутні 85,7% 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 Верхоглядова Н.І., Кірічек Ю.О., Папірник Р.Б., 

Рижков І.В. Савицький М.В.; спостерігачі від кандидатів на посаду ректора Захаров Ю.І., 

Жеганський В.В.; голова виборчої комісії Петренко В.О. 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію зустрічі кандидатів на посаду ректора академії з трудовим 

колективом. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

2. Про направлення листа до Міністерства освіти і науки України. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

3. Про запровадження «дня тиші» 18 жовтня 2018 р. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

1. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про організацію 

зустрічі кандидатів на посаду ректора академії з трудовим колективом 17 жовтня 2018 р. в 

ауд. 301. Є пропозиція надати кожному з кандидатів 10 хвилин на виступ та запитання. Також 

сьогодні у вашій присутності відкрита скринька, яка була встановлена для пропозицій, заяв та 



 

 

запитань до кандидатів на посаду ректора академії і Вам надані звернення та запитання на вашу 

адресу. Є пропозиція щодо черговості виступів на зустрічі кандидатів на посаду ректора академії 

з трудовим колективом? 

 

ВИСТУПИВ: 

Дікарев К.Б. Є пропозиція встановити черговість шляхом жеребкування, а не в 

алфавітному порядку. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Надати кожному з кандидатів 10 хвилин на виступ та запитання на зустрічі 

кандидатів на посаду ректора академії з трудовим колективом 17 жовтня 2018 р. в 

актовому залі. 

2. Встановити таку черговість згідно жеребкування: 1. Рижков І.В.; 2. Кірічек Ю.О.; 

3. Савицький М.В.; 4. Верхоглядова Н.І.; 5. Папірник Р.Б.; 6. Сєдін В.Л. 

 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, утримались – немає. 

Рішення прийнято одностайно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про направлення листа 

до Міністерства освіти і науки України. В зв’язку з заявою кандидата на посаду ректора 

професора Савицького М.В. від 4 жовтня 2018 р. (заява додається) на засіданні виборчої комісії 

було прийняте рішення направити листа до Міністерства освіти і науки України щодо 

роз’яснення можливості проставлення підписів всіх чи деяких кандидатів на посаду ректора 

вищого навчального закладу при виготовленні бюлетенів для таємного голосування зі зворотної 

сторони бюлетеня, з метою додаткового захисту бюлетеня. 

  

УХВАЛИЛИ: 

Направити листа до Міністерства освіти і науки України щодо роз’яснення можливості 

проставлення підписів всіх чи деяких кандидатів на посаду ректора вищого навчального закладу 

при виготовленні бюлетенів для таємного голосування зі зворотної сторони бюлетеня, з метою 

додаткового захисту бюлетеня. 

 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одностайно.  

 

 

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

«дня тиші» 18 жовтня 2018 р. Є пропозиція напередодні виборів ректора академії утриматись від 

агітаційної роботи та вилучити  агітаційну продукцію відповідальними від кандидатів в 

приміщеннях академії. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати   18 жовтня 2018 р. утриматись від агітаційної роботи. 

2.  Вилучити  агітаційну продукцію відповідальними від кандидатів в приміщеннях 

академії. 

Результати голосування: за – 18, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одностайно.  

 

Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 

 

Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 

 


