
ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

м. Дніпро         12 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. Дзюбан О.В. доцент кафедри технології будівельного виробництва. 

5. Євсєєва  Г.П. завідувач кафедри українознавства. 

6. Зозуля Н.Г. заступник головного бухгалтера. 

7. Кравчуновська Т.С .завідувач кафедри  планування і організації виробництва. 

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. Папірник Р.Б. директор Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти. 

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

14. Рижков І.В. проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку. 

15. Соколов I.A. декан факультету промислового та цивільного будівництва.  

16. Фісуненко П.А. декан економічного 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. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження груп штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

2. Про визначення квот представництва штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого навчального 

закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

 

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

розподіл на групи штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури», щодо обрання представників для участі у 

виборах ректора. 
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Відповідно до положення про обрання штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», щодо обрання представників 

для участі у виборах ректора, вибори можуть проводитись на зборах штатних працівників груп 

структурних підрозділів, у які об’єднуються декілька малочисельних структурних підрозділів . 

Вам пропонується розподіл на групи.  

 

№ 

п/п 

Структурний підрозділ 

1 Факультет Промислового та цивільного будівництва 

2 Будівельний факультет 

3 Механічний факультет(в тому числі курси підготовки водіїв при кафедрі 

ЕРМ) 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 

5 Архітектурний факультет 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки життєдіяльності в 

будівництві 

7 Науково-дослідна частина: Придніпровський науково-освітній інститут 

інноваційних технологій в будівництві; Інститут з експертизи проектування та 

вишукувань 

Придніпровський регіональний центр енергодосліджень та енергоефективних 

технологій в будівництві та комунальному господарстві  

Відділ аспірантури та докторантури 

Інформаційно-обчислювальний центр 

8 Бібліотека 

9 Навчально-допоміжний персонал: навчальний відділ; лабораторія моніторингу 

якості навчання та планування навчально-методичної роботи; відділ технічних 

засобів навчання; відділ міжнародних зв’язків; група курсового і дипломного 

проектування; студентське проектно-конструкторське бюро; навчально-

виробничий відділ; навчально-методичний відділ 

Навчально-науковий європейський центр 

Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти 

Інститут післядипломної освіти 

10 Адміністративно-управлінський апарат: відділ кадрів; юридичний відділ; 

військово-мобілізаційний підрозділ; відділ охорони праці; канцелярія; ректорат 

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

11 Допоміжні підрозділи: охорона навчального корпусу; відділ вимірювання та 

метрології; навчально-виробнича майстерня 

Житлово-експлуатаційна дільниця (гуртожитки) 

Адміністративно-господарська частина: господарський відділ; експлуатаційно-

технічний відділ; відділ матеріально-технічного постачання; гараж; головний 

інженер; головний енергетик; головний механік; ремонтно-будівельно дільниця; 

поточній ремонт, полігон, вузол зв’язку, клуб 

 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Рижков І.В., член Організаційного комітету,  наголосив про необхідність призначення 

відповідальних з числа організаційного комітету за проведення обрання представників з числа 

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

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури», для участі у виборах ректора по розподіленим групам. 

2. Нажа П.М., член Організаційного комітету, звернувся з пропозицією про необхідність 

проведення організаційної наради із представниками структурних підрозділів академії щодо 

порядку  проведення зборів визначених груп та таємного голосування для обрання представників 
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з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі в виборах ректора Академії.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Затвердити розподіл на групи у наступній редакції без змін:  
№ 

п/п 

Структурний підрозділ 

1 Факультет промислового та цивільного будівництва 

2 Будівельний факультет 

3 Механічний факультет(в тому числі курси підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 

5 Архітектурний факультет 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві 

7 Науково-дослідна частина: Придніпровський науково-освітній інститут 

інноваційних технологій в будівництві; Інститут з експертизи проектування та 

вишукувань 

Придніпровський регіональний центр енергодосліджень та енергоефективних 

технологій в будівництві та комунальному господарстві  

Відділ аспірантури та докторантури 

Інформаційно-обчислювальний центр 

8 Бібліотека 

9 Навчально-допоміжний персонал: навчальний відділ; лабораторія моніторингу 

якості навчання та планування навчально-методичної роботи; відділ технічних 

засобів навчання; відділ міжнародних зв’язків; група курсового і дипломного 

проектування; студентське проектно-конструкторське бюро; навчально-

виробничий відділ; навчально-методичний відділ 

Навчально-науковий європейський центр 

Навчально-науковий центр заочної та дистанційної освіти 

Інститут післядипломної освіти 

10 Адміністративно-управлінський апарат: відділ кадрів; юридичний відділ; 

військово-мобілізаційний підрозділ; відділ охорони праці; канцелярія; ректорат 

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

11 Допоміжні підрозділи: охорона навчального корпусу; відділ вимірювання та 

метрології; навчально-виробнича майстерня 

Житлово-експлуатаційна дільниця (гуртожитки) 

Адміністративно-господарська частина: господарський відділ; експлуатаційно-

технічний відділ; відділ матеріально-технічного постачання; гараж; головний 

інженер; головний енергетик; головний механік; ремонтно-будівельно дільниця; 

поточній ремонт, полігон, вузол зв’язку, клуб. 

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

Рішення прийнято одноголосно.  
 

1.2. Призначити відповідальних з числа організаційного комітету щодо обрання 

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

педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» для участі у виборах ректора  наступним чином:  
Група 1 Соколов І.А. 

Група 2 Білоконь А.І. 

Група 3 Заренбін В.Г. 

Група 4 Фісуненко П.А. 

Група 5 Челноков О.В. 

Група 6 Мосьпан В.І. 

Група 7 Головко С.І. 

Група 8 Євсєєва Г.П. 

Група 9 Нажа П.М. 

Група 10 Прокоф’єв Б.В. 

Група 11 Рижков І.В. 

Чередніченко Л.А. 
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1.3. Відповідальним організаційного комітету до 21 вересня 2018 року провести 

організаційні наради щодо порядку проведення зборів визначених груп та таємного голосування, 

для обрання представників з числа штатних працівників, які не є  науковими, науково-

педагогічним та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора. 

 

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

Рішення прийнято одноголосно.  

 

2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, який доповів про 

визначення квот представництва штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, щодо обрання представників 

для участі у виборах ректора. 

Відповідно до положення про порядок проведення виборів ректора Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», брати 

участь у виборах ректора мають право: 

а) кожний науковий, науково-педагогічний, педагогічний штатний працівник Академії; 

 б) представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними 

працівниками Академії шляхом прямих таємних виборів; 

 в) виборні представники з числа студентів Академії, які обираються шляхом прямих, 

таємних виборів. 

Відповідно до положення про порядок проведення виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 

установлюється таке співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) для участі у 

виборах ректора: 

- всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні штатні працівники Академії – 

не менше 75 відсотків виборців; 

- не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників (виборні представники) – до 10 відсотків виборців; 

- виборні представників від студентів - не менше 15 відсотків виборців. 

Пропонується затвердити таке співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) 

для участі у виборах ректора: 

- всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Академії –  76 

відсотків виборців; 

- не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників (виборні представники) – 8 відсотків виборців; 

- виборні представники від студентів - 16 відсотків виборців. 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити таке співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) для 

участі у виборах ректора: 

- всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники Академії –76 

відсотків виборців; 

- не віднесені до категорії наукових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників (виборні представники) – 8 відсотків виборців; 

- виборні представників від студентів - 16 відсотків виборців. 

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

Рішення прийнято одноголосно.  

 

Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 

 
Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 

 


