
ПРОТОКОЛ № 4 

 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

м. Дніпро         18 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. 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. Євсєєва  Г.П. завідувач кафедри українознавства. 

6. Заренбін В.Г. декан механічного факультету. 

7. Зозуля Н.Г. заступник головного бухгалтера. 

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

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. Фісуненко П.А. декан економічного факультету. 

16. Челноков О.В. декан архітектурного факультету. 

17. Чередніченко Л.А. голова профкому. 

 

Присутні 80,9% 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 дати, місця і часу проведення зборів 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. Затвердження форми бюлетеня для проведення штатними працівниками,  які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,   

обрання представників для участі у виборах ректора. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

3. Затвердження форми письмового запрошення на вибори ректора Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» та повідомлення про включення до списку виборців. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

4. Про друк необхідних матеріалів для проведення виборів ректора Державного 

вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури». 
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Доповідач: Дзюбан О.В. 

5. Про документи, що посвідчують особу, при отриманні бюлетеня для голосування на 

виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури».  

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

6. 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: Нажа П.М. 

 

7. Про зміни до п.3.1 «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». 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

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

місця і часу проведення зборів 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. 

Вам на розгляд переставлений графік проведення зборів структурних підрозділів штатних 

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

обрання представників для участі у виборах ректора:  
№ 

п/п 
Структурний підрозділ група день час місце 

Відповідальний 

член оргкомітету 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Факультет промислового та цивільного будівництва 1 3.10.18 1300 ауд. 309 Соколов І.А. 

2 Будівельний факультет 2 3.10.18 1430 ауд. 324 Білоконь А.І. 

3 Механічний факультет (в тому числі курси 

підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 

3 3.10.18 1230 ауд. 322 б Заренбін В.Г. 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 4 3.10.18 1430 ауд. В-401 Фісуненко П.А. 

5 Архітектурний факультет 5 3.10.18 1230 ауд. 358 Челноков О.В. 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки 

життєдіяльності в будівництві 

6 3.10.18 1430 ауд. 217 Мосьпан В.І. 

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 

7 26.09.18 1300 ауд. 324 Головко С.І. 

8 Бібліотека 8 26.09.18 1400 Читальна зала 

бібліотеки 

Євсєєва Г.П. 

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 

9 01.10.18 1430 ауд. 202 Нажа П.М. 
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1 2 3 4 5 6 7 

10 Адміністративно-управлінський апарат: відділ кадрів; 

юридичний відділ; військово-мобілізаційний 

підрозділ; відділ охорони праці; канцелярія; ректорат 

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

10 02.10.18 1000 ауд. 202 Прокоф’єв Б.В. 

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 

11 26.09.18 900 Актова зала Рижков І.В. 

Чередніченко Л.А. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити графік проведення зборів структурних підрозділів штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора:  
№ 

п/п 

Структурний підрозділ група день час місце Відповідальний 

член оргкомітету 

1 Факультет промислового та цивільного 

будівництва 

1 3.10.18 1300 ауд. 309 Соколов І.А. 

2 Будівельний факультет 2 3.10.18 1430 ауд. 324 Білоконь А.І. 

3 Механічний факультет (в тому числі курси 

підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 

3 3.10.18 1230 ауд. 322 б Заренбін В.Г. 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 4 3.10.18 1430 ауд. В-401 Фісуненко П.А. 

5 Архітектурний факультет 5 3.10.18 1230 ауд. 358 Челноков О.В. 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки 

життєдіяльності в будівництві 

6 3.10.18 1430 ауд. 217 Мосьпан В.І. 

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 

7 26.09.18 1300 ауд. 324 Головко С.І. 

8 Бібліотека 8 26.09.18 1400 Читальна зала 

бібліотеки 

Євсєєва Г.П. 

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 

9 01.10.18 1430 ауд. 202 Нажа П.М. 

10 Адміністративно-управлінський апарат: відділ кадрів; 

юридичний відділ; військово-мобілізаційний підрозділ; 

відділ охорони праці; канцелярія; ректорат 

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

10 02.10.18 1000 ауд. 202 Прокоф’єв Б.В. 

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 

11 26.09.18 900 Актова зала Рижков І.В. 

Чередніченко Л.А. 
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Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

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

форми бюлетеня для проведення штатними працівниками,  які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу 

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

участі у виборах ректора. 

На розгляд представлена форма бюлетеню:  
 

БЮЛЕТЕНЬ 
для таємного голосування по висуненню кандидатур як виборних 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» 
 

Загальні збори працівників_______________________________________ 
(найменування підрозділу/факультету)  

 

Прізвище,  

ім’я та по-батькові 

Підрозділ Результати 

голосування 

   

   

   

   

   

   
Примітка: 1. При голосуванні «ЗА» необхідно поставити будь-яку позначку у графі «Результат голосування».  

2. Кількість позначок не може перевищувати встановлену організаційним комітетом квоту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити представлену форму бюлетеню:  
 

БЮЛЕТЕНЬ 
для таємного голосування по висуненню кандидатур як виборних 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» 

Загальні збори працівників_______________________________________ 
(найменування підрозділу/факультету)  

 

Прізвище,  

ім’я та по-батькові 

Підрозділ Результати 

голосування 

   

   

   

   

   

   
Примітка: 1. При голосуванні «ЗА» необхідно поставити будь-яку позначку у графі «Результат голосування».  

2. Кількість позначок не може перевищувати встановлену організаційним комітетом квоту. 
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Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

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

письмового запрошення на вибори ректора Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» та повідомлення про 

включення до списку виборців. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити наступну форму письмового запрошення на вибори ректора Державного 

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

ВИБОРИ РЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ» 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

_______________________________________ 

назва структурного підрозділу 

 

Шановний (а)_______________________________! 

Інформуємо, що Вас включено до списку осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури». 

Вибори відбудуться 19 жовтня 2018 р. з 9.00 до 15.00 за адресою: м. Дніпро, 

вул. Чернишевського, 24 а, фойє актової зали. 

Для голосування при собі обов’язково мати документ, який посвідчує особу (перелік 

документів оприлюднено на сайті pgasa.dp.ua) 

 Організаційний комітет з проведення виборів ректора  академії 

 

Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про друк необхідних  

матеріалів для проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити відповідальними за друк необхідних матеріалів для проведення виборів 

ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» членів організаційного комітету відповідної групи та завідувача 

лабораторії відділу технічних засобів навчання Вашкевича В.Ф. 

 

Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

5. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо переліку 

документів, що посвідчують особу при отриманні бюлетеня для голосування на виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
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архітектури».  

Документами, що посвідчують особу при отриманні бюлетеня для голосування на виборах 

ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури», є:  

- паспорт громадянина України;  

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

 - тимчасове посвідчення громадянина України;  

- посвідчення водія; 

 - національний паспорт іноземного громадянина; 

 - паспорт іноземця для виїзду за кордон;  

- картка мігранта; 

- посвідчення біженця;  

- посвідчення учасника бойових дій;  

- посвідчення інваліда війни;  

- посвідчення учасника війни;  

- пенсійне посвідчення;  

- посвідчення ветерана праці;  

- посвідчення працівника академії; 

 - студентський квиток;  

- залікова книжка;  

-  інші документи, які мають серію та/або номер, печатку, підпис посадової особи та фотокартку 

власника.  

Які є пропозиції чи уточнення?  

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити перелік документів, що посвідчують особу при отриманні бюлетеня для 

голосування на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури», є:  

- паспорт громадянина України;  

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон; 

 - тимчасове посвідчення громадянина України;  

- посвідчення водія; 

 - національний паспорт іноземного громадянина; 

 - паспорт іноземця для виїзду за кордон;  

- картка мігранта; 

- посвідчення біженця;  

- посвідчення учасника бойових дій;  

- посвідчення інваліда війни;  

- посвідчення учасника війни;  

- пенсійне посвідчення;  

- посвідчення ветерана праці;  

- посвідчення працівника академії; 

 - студентський квиток;  

- залікова книжка;  

-  інші документи, які мають серію та/або номер, печатку, підпис посадової особи та фотокартку 

власника.  

 

Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

6. СЛУХАЛИ: П.М.Нажу, члена Організаційного комітету, про визначення квот 

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

педагогічними працівниками Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 
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державна академія будівництва та архітектури», щодо обрання представників для участі у 

виборах ректора, 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; 

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. 

На засіданні організаційного комітету 12 вересня 2018 р. було затверджено таке 

співвідношення виборців (від загальної кількості виборців) для участі у виборах ректора: 

- всі штатні наукові, науково-педагогічні, педагогічні штатні 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. 

Павло Миколайович ознайомив присутніх із наданими відділом кадрів академії списками 

штатних працівників затверджених начальником відділу кадрів Прокоф’євим Б.В., згідно з якими 

кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників станом на 18.09.2018 р. 

становить 587 осіб – 76 % від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах 

ректора академії. Відповідно: студентів денної форми навчання - 2955 осіб, отже 16% - 124 

особи; штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками – 596 осіб, отже 8% - 61 особа. 

Також необхідно розподілити квоти представництва між групами штатних працівників, які 

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

попередньо на засіданні Організаційного комітету (протокол № 3 від 12.09.2018 р.) 
Номер 

групи 
Представники квоти 

1 Факультет промислового та цивільного будівництва 5 

2 Будівельний факультет 1 

3 Механічний факультет (в тому числі курси підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 1 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 2 

5 Архітектурний факультет 1 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві 2 

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 

5 

8 Бібліотека 5 
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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 

8 

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

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

Штаб ЦО 

Бухгалтерія 

6 

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-будівельна дільниця; 

поточній ремонт, полігон, вузол зв’язку, клуб 

25 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити інформацію про кількість виборців на виборах ректора академії:  

Інформація про кількість виборців на виборах ректора 

Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури 19 жовтня 2018 р. 

 Мають право брати участь у виборах 

Всього 

штатних 

працівників 

осіб 

наукові, науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

штатні 

працівники, які не 

є науковими, 

науково-

педагогічними та 

педагогічними 

працівниками 

студенти 
Всього 

голосують 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

1183 587 76% 61 8 124 16 772 100 

Висвітлити на сайті академії інформацію щодо загальної квоти виборців. 

 

2. Затвердити квоти для визначених груп штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками: 
Номер 

групи 
Представники квоти 

1 Факультет промислового та цивільного будівництва 5 

2 Будівельний факультет 1 

3 Механічний факультет (в тому числі курси підготовки водіїв при кафедрі ЕРМ) 1 

4 Економічний факультет (в тому числі музей) 2 

5 Архітектурний факультет 1 

6 Навчально-науковий інститут екології та безпеки життєдіяльності в будівництві 2 

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 

5 

8 Бібліотека 5 

9 Навчально-допоміжний персонал: навчальний відділ; лабораторія моніторингу 8 
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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 

6 

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-будівельна дільниця; 

поточній ремонт, полігон, вузол зв’язку, клуб 

25 

 

Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

7. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо змін до п.3.1 

«Вибори представників проводяться на загальних зборах колективу підрозділу (групи 

підрозділів) шляхом таємного голосування» 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», в зв’язку з неоднозначністю 

формулювання замінити на більш точну: «Вибори представників проводяться на зборах штатних 

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

підрозділу (групи підрозділів) шляхом таємного голосування». 

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити п.3.1. «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», у наступній редакції: «Вибори представників проводяться 

на зборах штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними, педагогічними 

працівниками, підрозділу (групи підрозділів) шляхом таємного голосування». 

Результати голосування: за – 17, проти – немає, утримались – немає.  

Рішення прийнято одноголосно.  

 

 

 

Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 

 

Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 

 

 

 

 

 


