
 

ПРОТОКОЛ № 6 

 

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора  

 Державного вищого навчального закладу  

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

м. Дніпро         1 жовтня 2018 р.  

 

На засіданні Організаційного  комітету з проведення виборів ректора (далі - 

Організаційний комітет) присутні: 

1. Білоконь А.І. декан будівельного факультету. 

2. Дзюбан О.В. доцент кафедри технології будівельного виробництва. 

3. Євсєєва  Г.П. завідувач кафедри українознавства. 

4. Заренбін В.Г. декан механічного факультету. 

5. Зозуля Н.Г. заступник головного бухгалтера. 

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

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

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

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

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

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

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. Розгляд заяв про вихід із Організаційного комітету в зв’язку із листом МОН 

України про затвердження кандидатів на посаду ректора № 1/11-10234 від 27.09.2018 р. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

2. Про обрання заступника голови Організаційного комітету. 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

3. Розгляд проекту рішення щодо звернення проф. Сєдіна В.Л.   

Доповідач: Євсєєва Г.П. 

4. Про порядок організації зустрічей з кандидатами на посаду ректора академії 

Доповідач: Дзюбан О.В. 

 

 

1. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, щодо розгляду заяв про 

вихід із Організаційного комітету в зв’язку із листом МОН України про затвердження кандидатів 

на посаду ректора № 1/11-10234від 27.09.2018 р. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726, положення про 

порядок обрання ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 

академія будівництва та архітектури» вивести зі складу Організаційного комітету Верхоглядову 



 

 

Наталю  Ігорівну – в.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури»; Папірника Руслана Богдановича – директора 

Навчально-наукового центру заочної та дистанційної освіти; Рижкова Ігоря Вікторовича – 

проректора з науково-педагогічної роботи та розвитку в зв’язку з затвердженням їх 

кандидатами на посаду ректора академії (заяви додаються).  

 

УХВАЛИЛИ: 

Вивести зі складу Організаційного комітету ВЕРХОГЛЯДОВУ Наталю  Ігорівну – в.о. 

ректора Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури»; ПАПІРНИКА Руслана Богдановича – директора Навчально-

наукового центру заочної та дистанційної освіти; РИЖКОВА Ігоря Вікторовича – проректора з 

науково-педагогічної роботи та розвитку в зв’язку з затвердженням їх кандидатами на посаду 

ректора академії.  

 

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

Рішення прийнято одностайно.  

 

2. СЛУХАЛИ: О.В. Дзюбана, голову Організаційного комітету, про обрання заступника 

голови Організаційного комітету. В зв’язку з затвердженням   кандидатом на посаду ректора 

академії заступника Організаційного комітету  Папірника Руслана Богдановича,  пропонується 

кандидатура Кравчуновської Тетяни Сергіївни для обрання заступником голови   

Організаційного комітету.   

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити Кравчуновську Тетяну Сергіївну заступником голови   Організаційного 

комітету . 

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

Рішення прийнято одностайно.  

 

 

3.  СЛУХАЛИ: Г.П. Євсєєву, члена Організаційного комітету, щодо звернення проф. 

Сєдіна В.Л.   

На виконання рішення організаційного комітету від 26 вересня 2018 р. щодо звернення 

професора Сєдіна В.Л.  про використання адміністративного ресурсу при агітації на виборах 

ректора, відповідальними членами Організаційного комітету з питань рівності прав учасників 

виборів ректора Євсєєвою Г.П. та Щегловою В.Д. підготовлений проект рішення після  вивчення 

всіх фактів.  Є пропозиція розглянути цей проект, обговорити та  затвердити рішення (рішення 

додається). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Випадки використання адміністративного ресурсу в агітаційній роботі, які були 

зазначені у звернені до організаційного комітету проф. Седіна В.Л., не носять ознак 

використання вищезазначеними претендентами адміністративного ресурсу. 

2. Попередити всіх кандидатів на посаду ректора академії про необхідність 

розмежовувати виконання своїх посадових обов’язку та проведення агітаційної 

кампанії згідно з положенням про порядок обрання ректора Державного вищого 

навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» та статутом Державного вищого навчального закладу 

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». 

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

Рішення прийнято одностайно.  

 

 



 

 

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

зустрічей з кандидатами на посаду ректора академії. Є пропозиція узгодити з кандидатами на 

посаду ректора академії час та місце проведення зустрічей з трудовими колективами підрозділів 

академії.  

 

УХВАЛИЛИ: 

Організаційному комітету узгодити до 02.10.2018 р. з кандидатами на посаду ректора 

академії час та місце проведення зустрічей з трудовими колективами підрозділів академії. 

Відповідальний - голова організаційного комітету Дзюбан О.В. 

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

Рішення прийнято одностайно.  

 

 

 

Голова Організаційного комітету       О.В. Дзюбан 

 

Секретар Організаційного комітету     М.В. Лаже  

 

 


