
ПРОТОКОЛ № 2 
 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  
 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
 

м. Дніпро         4 вересня 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. Верхоглядова Н.І. в.о. ректора. 
4. Головко С.І. провідний науковий співробітник комплексного наукового відділу проблем 

будівництва в складних інженерно-геологічних умовах. 
5. Дзюбан О.В. 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. Коновалова Я.С. студентка архітектурного факультету, член студентської ради. 
11. Лаже М.В. провідний інженер навчального відділу. 
12. Мосьпан В.І. доцент кафедри технології будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 
13. Нажа П.Н. доцент кафедри основ і фундаментів. 
14. Папірник Р.Б. директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти. 
15. Прокоф’єв Б.В. начальник відділу кадрів. 
16. Рижков І.В. проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. 
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. 
 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про наказ Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» від 26 липня 2018 року № 241 «Про організацію і 
проведення виборів ректора». 

Доповідач: Дзюбан О.В. 
2. Про правові підстави проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. 
Доповідач: Дзюбан О.В. 

3. Про зміст положень із організації та проведення виборів ректора Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 
4. Розподіл обов’язків між членами Організаційного комітету та підписання 

протокольних рішень Організаційного комітету. 
Доповідач: Дзюбан О.В. 
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5. Про режим роботи Організаційного комітету та місце його розташування. 
Доповідач: Дзюбан О.В. 

6. Затвердження Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації на виборах ректора Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Доповідач: Дзюбан О.В. 
7. Про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» та затвердження відповідного положення. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 
 
 
 

1. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, який доповів про 
зміст наказу Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» від 26 липня 2018 року № 241 «Про організацію і проведення 
виборів ректора», в якому, зокрема, визначено комплекс заходів, які покладаються на 
Організаційний комітет. 
УХВАЛИЛИ: 

Наказ академії «Про організацію і проведення виборів ректора», від 26 липня 2018 року 
№ 241 взяти до відома та виконання. 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  

 
 

2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо правових 
підстав проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури», а саме: 

- Закон України «Про вищу освіту» (стаття 42); 
- Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку виборів 

керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 
від 05 грудня 2014 р. № 726; 

- Наказ Міністерства освіти та науки України «Про оголошення конкурсу на заміщення 
посади ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» від 20.07.2018 року №315-к; 

- статут  Академії; 
- Положення про порядок проведення виборів ректора Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», затвердженого 
Вченою радою Академії (протокол від 29.06.2018р. №1), введеного в дію наказом від 
30.08.2018 р. № 264. 
УХВАЛИЛИ: 

При організації виборів ректора Академії керуватись  статтею 42 Закону України 
«Про вищу освіту»; Методичними рекомендаціями щодо особливостей виборчої системи та 
порядку виборів керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726; пп. 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 Статуту Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 
Положенням про порядок проведення виборів ректора Державного вищого навчального 
закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  
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3. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо змісту 

положень із організації та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», затвердженого Вченою радою 
Академії (протокол від 29.08.2018 р. №1), введених в дію наказом від 30.08.2018 р. №264, а саме: 

- Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Академії; 
- Положення про виборчу комісію із проведення виборів ректора Академії; 
- Положення про обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
академії. 
УХВАЛИЛИ: 

При організації та проведенню виборів ректора Академії, дотримуватись вимог та 
норм, зазначених у вищенаведених положеннях. 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  

 
 

4. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо розподілу 
обов’язків між членами Організаційного комітету та підписання протокольних рішень 
Організаційного комітету. 

Після обговорення, запропоновано розподілити обов'язки між членами 
Організаційного комітету таким чином: 

Таблиця 1 
Дзюбан 
Олександр 
Васильович 

Голова Організаційного комітету. Координує роботу Організаційного 
комітету, здійснює контроль за виконанням членами Оргкомітету 
покладених на них завдань. Забезпечує комунікацію та проводить 
організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора. 

Папірник 
Руслан 
Богданович 

Заступник голови Організаційного комітету. Забезпечує комунікацію та 
проводить організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів 
ректора, виконує обов'язки голови Організаційного комітету на час 
його відсутності. 

Лаже  
Марія 
Володимирівна 

Секретар Організаційного комітету. Оформлює протокольно рішення 
Організаційного комітету. Забезпечує комунікацію та проводить 
організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів ректора академії. 

Верхоглядова 
Наталя 
Ігорівна 
Зозуля 
Наталя 
Григорівна 

Забезпечують своєчасне фінансування витрат на проведення виборів 
ректора, приймають участь в організації виборчої дільниці. 

Рижков 
Ігор 
Вікторович 

Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 
проведенням виборів ректора, серед співробітників академії та 
господарських служб. Відповідає за матеріально-технічне забезпечення 
організації та проведення виборів ректора академії. 

Нажа 
Павло 
Миколайович 

Здійснює організаційну роботу, надає необхідні дані, пов'язані з 
проведенням виборів ректора. Забезпечує своєчасне оприлюднення 
інформації про хід виборчої кампанії, відповідно до норм законодавства 
України. 

Прокоф’єв  
Борис 
Васильович 

Формує кадрові документи, надає дані, необхідні для проведення виборів 
ректора. Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, 
пов'язану з проведенням виборів. 
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Чередниченко 
Людмила 
Анатонівна 

Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 
проведенням виборів ректора, із членами профспілкової організації 
академії. 

Велика 
Діана 
Миколаївна 
Коновалова 
Яна 
Сергіївна 
Кравчуновська 
Тетяна 
Сергіївна 

Забезпечує комунікацію та проводить організаційну роботу, пов'язану з 
проведенням виборів ректора, зі студентами академії. 

Щеглова  
Віра 
Дмитрівна 
Євсеева 
Галина 
Петрівна 

Здійснюють комунікацію та проводять організаційну роботу, пов'язану з 
проведенням виборів ректора, та забезпечують належну роботу, щодо 
рівності прав учасників виборів ректора, гласності, відкритості та 
дотримання етичних норм при проведенні виборів ректора академії. 
 
 

Головко 
Сергій 
Іванович 

Здійснюють комунікацію та проводять організаційну роботу, пов'язану з 
проведенням виборів ректора. Забезпечують проведення зустрічі 
кандидатів на посаду ректора з працівниками та студентами академії. 

Білоконь  
Анатолій  
Іванович 
Заренбін  
Володимир 
Георгійович 
Мосьпан  
Володимир 
Іванович 
Соколов 
Ігор 
Анатолійович 
Фісуненко 
Павло 
Анатолійович 
Челноков 
Олександр 
Васильович 

Здійснюють організаційну роботу, пов'язану з проведенням виборів 
ректора на факультетах. 

 

Папірник Р.Б., заступник голови Організаційного комітету, запропонував протокольні 
рішення скріплювати підписами голови та секретаря організаційного комітету. 
 
УХВАЛИЛИ: 

4.1. Розподілити обов’язки між членами Організаційного комітету згідно таблиці 
наведеної вище, без змін. 

4.2. Протокольні рішення скріплювати підписами голови та секретаря Організаційного 
комітету. 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  
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5. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо режиму 
роботи Організаційного комітету. 

Було запропоновано такий режим роботи: 
Понеділок-п’ятниця: з 10:00 до 15:00 (перерва – 12:00 до 13:00). Субота, неділя: 

вихідні. 
За необхідності до режиму роботи будуть вноситися зміни. 
Місце розташування Організаційного  комітету: вул. Чернишевського, 24-а, каб. 240. 

Контактні телефони: (0562)47-02-37, 098-086-17-45, 067-528-84-46, 066-517-33-77. 
 

УХВАЛИЛИ: 
5.1. Встановити режим роботи організаційного комітету: Понеділок – п’ятниця: з 10:00 

до 15:00 (перерва – 12:00 до 13:00) . Субота, неділя: вихідні. 
5.2. За необхідності до режиму роботи можна буде вносити зміни. 
5.3. Затвердити місце розташування організаційного комітету, а саме: кабінет 240, вул. 

Чернишевського, 24-а. 
Контактні телефони: (0562)47-02-37, 098-086-17-45, 067-528-84-46, 066-517-33-77. 
Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  
 

 
6. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, який повідомив 

про необхідність затвердження «Положення про порядок акредитації представників засобів 
масової інформації на виборах ректора Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та представив на розгляд та 
обговорення даний проект. 

ВИСТУПИВ: Р.Б. Папірник, заступник голови Організаційного комітету, підтримав 
текст Положення та запропонував завести журнал реєстрації представників засобів масової 
інформації та зберігати його у кабінеті 240 за адресою: вул. Чернишевського, 24-а. 

 
УХВАЛИЛИ: 

6.1. Затвердити «Положення про порядок акредитації представників засобів масової 
інформації на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури». 

6.2. Зберігати журнал реєстрації представників засобів масової інформації на виборах 
ректора Академії у кабінеті 240 за адресою: вул. Чернишевського, 24-а. 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  

 
 
7. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про порядок 

організації роботи спостерігачів на виборах ректора Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та необхідність затвердження 
відповідного положення. 

ВИСТУПИЛА: М.В. Лаже, секретар Організаційного комітету, підтримала текст 
Положення та запропонувала завести форму журналу реєстрації спостерігачів на виборах 
ректора Академії та зберігати його у кабінеті 240 за адресою: вул. Чернишевського,    24-а. 
УХВАЛИЛИ: 

7.1.  Взяти до уваги інформацію голови Організаційного комітету та затвердити 
«Положення про порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 
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7.2. Зберігати журнал реєстрації спостерігачів на виборах ректора Академії у кабінеті 
240 за адресою: вул. Чернишевського, 24-а. 

Результати голосування: за – 20, проти – немає, таких що утримались – немає.  
Рішення прийнято одноголосно.  

 
 
 
Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 
  
 
Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 
 
 
 
 

 

 


