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1. Загальнi положення
1.1.  Вчена   рада   Унiверситету   с   колегiальним   органом   управлiння   державного

унiверситету телекомунiкацiй (далi -Унiверситет) i утворюсться на п'ять рокiв.
1.2. Регламент    Вчено.і.    ради    Унiверситету    розроблено    вiдповiдно    до    Статуту

Унiверситету,  Положення  про  Вчену  раду  Унiверситету  та  затверджусться  на  засiданнi
Вчено.і. ради.

1.3. Регламент   визнача€   порядок   пiдготовки   i   проведення   засiдань   Вчено.і.   ради
Унiверситету,   процедуру   розгляду   питань   та   прийняпя   рiшень,   порядок   здiйснення
контрольних функцiй.

1.4. Засiдання та матерiали Вчено.і. ради ведуться державною мовою.
1.5. Рiшення Вчено.і. ради вводяться в дiю наказами ректора.
1.6. Засiдання Вчено.і. ради вiдбуваються, як правило, в останню середу кожного мiсяця,

за винятком канiкулярного перiоду та позачергових засiдань.
1.7. Засiдання Вчено.і. ради € вiдкритим, крiм випадкiв, установлених цим регламентом.
1.8. Закритi  засiдання  Вчено.і.  ради  для  розгляду  окремо  визначених  питань  можуть

проводитися за рiшення Вчено.і. ради.
1.9.   Порядок  розмiщення  членiв  Вчено.і.  ради  у  залi  засiдань  визнача€ться  ученим

секретарем  Вчено.і.  ради  за  погодженням  з  головою  ради.  Особи,  запрошенi  на  вiдкритi
засiдання Вчено.і. ради, розмiщуються у вiдведених для них мiсцях.

1.10. На  засiдання   можуть   запрошуватися   представники   громадських   органiзацiй,
засобiв  масово.і.  iнформацi.і.,  студентства  представники  кафедр  та  iншi  особи,  якi  мають
безпосереднс вiдношення до порядку денного. Присутнiсть цих осiб забезпечують керiвники
структурних пiдроздiлiв,   якi готують питання на розгляд Вчено.і.   ради.  Присутнiсть осiб,
щодо яких розгляда€ться питання присво€ння вченого  звання  або  обирання на посаду,  с
обов'язковою.

1.11. Голова Вчено.і. ради на засiданнi повiдомляс про запрошених осiб, присутнiх на
засiданнi Вчено.і. ради.

2. Повноваження Вчено.і. ради.
2.1.  Склад Вчено.і. ради, процедура .і-і. формування, термiни повноважень та здiйснення

змiн у складi Вчено.і. ради регулюються Положенням про Вчену раду Унiверситету та цим
Регламентом.

2.2. Змiни у складi Вчено.і. ради вiдбуваються в таких випадках:
-  якщо член Вчено.і. ради змiнив мiсце основно.і. роботи;
-  якщо член Вчено.і. ради пропустив протягом року бiльше половини .і-і. засiдань;
-за станом здоров'я;
-  за    поданням    вищого    колегiального    органу    громадського    самоврядування

Унiверситету;
-  за вмотивованою заявою з iнших причин.
2.3.  Голова Вчено.і. ради:
-  очолю€  й  координус  роботу  Вчено.і.  ради,  спрямову€  .і-і.  роботу  на  забезпечення

iнновацiйно.і.,   науково.і.,   науково   -   педагогiчно.і.   дiяльностi   Унiверситету,   контролю€
виконання рiшень Вчено.і. ради;

-  представляс   Вчену   раду   у   взаемовiдносинах   з   органами   державно.і.   влади,
пiдприсмствами, установами, органiзацiями та кромадськими об ' сднаннями ;

-  дотримусться норм чинного законодавства Укра.і.ни, положень Статуту Унiверситету
та цього регламенту i вжива€ заходiв щодо .і.х дотримання всiма присутнiми на засiданнi;

-   повiдомляс про результати ре€страцi.і. членiв Вчено.і. ради та кiлькiсть членiв Вчено.і.

ради, вiдсутнiх на засiданнi з поважних причин;
-  вiдкривас, веде та закрива€ засiдання;
-  надас слово для доповiдi (спiвдоповiдi), запитань, виступу;
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-  вжива€  заходiв  для  дотримання  порядку  денного  та  забезпечення  порядку  на
засiданнi Вчено.і. ради ;

-  органiзову€ розгляд питань згiдно цього регламенту;
-  да€ доручення ученому секретарю Унiверситету про надання членам Вчено.і. ради за

потреби додаткових матерiалiв з питань, включених до порядку денного засiдання;
-  здiйснюс iншi повноваження з метою ефективного проведення засiдання;
-  оголошус результати голосування та прийняте рiшення;
-  пiдпису€ протоколи, витяги з протоколiв, рiшення Вчено.і. ради;
2.4. Учений секретар Унiверситету:
-  здiйсню€  правове,   органiзацiйне,  документальне  та  iнформацiйне  забезпечення

дiяльностi Вчено.і. ради;
-  форму€ проект порядку денного засiдання Вчено.і. ради, узгоджус його з головою

Вчено.і. ради i доводить до вiдома ycix учасникiв засiдання;
-  забезпечу€ пiдготовку проведення засiдань, зокрема комплекту€ матерiали, необхiднi

для реалiзацi.і. порядку денного засiдання;
-  з   метою   реалiзацi.і.   рiшень   Вчено.і.  ради,   ухвалених   на   засiданнi,   органiзовус

пiдготовку вiдповiдних наказiв ;
-  забезпечус скликання та пiдготовку позачергового засiдання Вчено.і. ради;
-  вiдповiда€ за формування атестацiйних справ кандидатiв на присвосння вчених звань

професора  та  доцента,   нагородних   справ   науково-педагогiчних   працiвникiв  та  iнших
працiвникiв Унiверситету, поданих на присво€ння почесних звань, вiдзначення державними
й вiдомчими нагородами, премiями;

-  здiйснюс контроль за виконанням рiшень Вчено.і. ради;
-  координус оперативне висвiтлення роботи Вчено.і. ради на веб-сайтi Унiверситету;
-  у разi вiдсутностi  ученого  секретаря з  поважних причин, його  обов'язки виконус

особа,   призначена   в   установленому   порядку,   яка   набувас   вiдповiдних   прав   i   несе
вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених обов'язкiв.

2.5. Члени Вчено.і. ради:
-  забезпечують  €днiсть  та  колегiальнiсть  дiяльностi  Вчено.і.  ради,  несуть  солiдарну

вiдповiдальнiсть за ухвалення рiшень та .і.х реалiзацiю;
-  несуть вiдповiдальнiсть  за стан  справ у структурних пiдроздiлах Унiверситету, якi

вони очолюють й iнтереси яких представляють на засiданнях Вчено.і. ради;
-  сво.і. повноваження здiйснюють лише особисто;
-  вносять  пропозицi.і.  щодо  формування  плану  та  порядку денного  засiдань  Вчено.і.

ради вiдповiдно до процедур, визначених Регламентом;
-  здiйснюють  пiдготовку матерiалiв  на засiдання  Вчено.і. ради  вiдповiдно  до  плану

роботи в порядку, встановленому цим регламентом;
-   беруть участь у розглядi пцтань на засiданнях Вчено.і. ради;
3. Формування плану роботи та порядку денного засiдань Вчено.і. ради
3.1. План роботи Вчено.і. ради розробля€ться на навчальний рiк за пропозицiями членiв

Вчено.і. ради, ректорату, структурних пiдроздiлiв Унiверситету. Учений секретар узагальнюс
пропозицi.і. до плану роботи, пода€ розроблений план Вченiй радi на розгляд та ухвалення,
забезпечус контроль за його виконанням та iнформу€ Вчену раду про результати виконання
плану.

3.2. План роботи Вчено.і. ради приймасться, якщо за нього проголосу€ не менше нiж 2/3
членiв Вчено.і. ради й затверджусться головою Вчено.і. ради.

3.3. Змiни до затвердженого плану роботи вносять за рiшенням голови Вчено.і. ради на
пiдставi клопотання керiвника вiдповiдного структурного   пiдроздiлу i за погодженням iз
проректором,   якому   пiдпорядкований   цей  пiдроздiл  та  затверджуються  встановленим
порядком.
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3.4. Проект  порядку  денного  чергового  засiдання  Вчено.і.  ради  склада€ться  ученим
секретарем вiдповiдно до плану роботи Вчено.і. ради i погоджусться з головою Вчено.і. ради не
пiзнiше, нiж за 3 днi до засiдання.

3.5. Позаплановi питання для розгляду на засiдання Вчено.і. ради можуть бути внесенi
до порядку денного тiльки за рiшенням голови Вчено.і. ради.

3.6. Порядок денний засiдання Вчено.і. ради повинен мiстити iнформацiю про дату та
мiсце  .і-і.  проведення,  перелiк  питань  для  розгляду,  посади  вiдповiдальних  за  пiдготовку
доповiдi/iнформацi.і.

3.7. Iнформацiю   про   дату,   час,   мiсце   проведення   i   порядок  деннiй   доводиться
секретарем Вчено.і. ради персонально до кожного члена Вчено.і. ради не пiзнiше, як за 2 днi до
засiдання.

3.8.   Пiдготовка  планових  питань  на  черговi  засiдання  Вчено.і.  ради  здiйсню€ться
вiдповiдальними за пiдготовку питань, вiдповiдно до плану роботи.

4.  Пiдготовка матерiалiв до засiдання Вчено.і. ради
4.1. Пiдготовка до розгляду питань порядку денного чергового засiдання завершусться

не пiзнiше, нiж за 5   робочих днiв до засiдання. Матерiали та проекти рiшення надсилають
ученому  секретаревi  електронною  поштою та подають  в паперовому варiантi.  Паперовий
варiант проекту рiшення повинен бути пiдписаний доповiдачем i завiзований проректором з
вiдповiдного напряму роботи.

4.2.  Матерiали, поданi ученому секретарю до чергового засiдання Вчено.і. ради, повиннi
мiстити:

-  аналiтичнi  (доповiднi)  записки  щодо  пункту  порядку  денного  з  обкрунтуванням
внесених пропозицiй,  проект рiшення щодо завдань,  строкiв виконання i посадових осiб,
вiдповiдальних за контроль над виконанням рiшення в цiлому, узгоджений з виконавцями;

-  список осiб, запрошених на засiдання ради,  i3 зазначенням прiзвища,  iменi та по
батьковi, наукового ступеня, ученого звання, посади й мiсця роботи.

4.3.  При  поданнi  на розгляд  Вчено.і. ради  проектiв  положень  (змiн  i  доповнень  до
положень) з рiзних напрямкiв дiяльностi унiверситету розробник:

-  попередньо    погоджу€    проект   Положення    з    посадовими    особами,    якими
координу€ться  дiяльнiсть  регламентована  Положенням  (проректори,  юридичний  вiддiл,
начальники структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до напрямiв роботи);

-  доповiдас на засiданнi Вчено.і. ради погоджений проект Положення та пода€ його
ученому секретарю ;

-  пiсля  прийнятгя  Положення  Вченою  радою  наступного  дня  розробник  надсилас
ученому секретарю остаточний варiант Положення як додаток до наказу про введення в дiю
рiшень  Вчено.і.  ради.  другий  примiрник  розробник  переда€  до  Центру  документацiйно-
iнформацiйного забезпечення та контролю.

4.4. документи,  щодо  затвердження  тем  дисертацiй  на  здобуття  наукового  ступеня
подають ученому секретарю разом з обгрунтуванням теми  дослiдження у виглядi витягу з
протоколу засiдання кафедри, де запропоноване рiшення щодо:

-  прикрiплення здобувача до кафедри за визначеною спецiальнiстю (шифр, назва);
-  визначення теми дослiдження;
-  призначення  наукового  керiвника  (наукового  консультанта)  -  прiзвище,  iм'я  по

батьковi, посада, науковий ступiнь, вчене звання, мiсце роботи.
4.5. Учений  секретар  контролю€  свосчаснiсть  подання  документiв  i  матерiалiв  на

розгляд, перевiряс .і.х вiдповiднiсть встановленим правилам.
4.6. Вiдповiдальнiсть за свосчасну та якiсну пiдготовку матерiалiв до засiдання Вчено.і.

ради   поклада€ться   на   проректорiв   та   керiвникiв   вiдповiдних   структурних   пiдроздiлiв
Унiверситету.
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5. Порядок проведення засiдання Вчено.1. ради
5.1. Черговi  засiдання  Вчено.і.  ради  проводяться  вiдповiдно  до  календарного  плану

роботи Вчено.і. ради на навчальний рiк.
5.2. Позачерговi засiдання Вчено.і. ради проводяться для вирiшення питань, визначених

Статутом Унiверситету з iнiцiативи голови Вчено.і. ради або не менше нiж половини членiв
Вчено.і. ради.

5.3. Перед вiдкриттям кожного засiдання вiдбува€ться ресстрацiя членiв Вчено.і. ради на
пiдставi пiдтвердження .і.хньо.і. присутностi власноручним пiдписом у ресстрацiйному листi.

5.4. На початку засiдання Вчено.і. ради учений секретар подас головi iнформацiю про
наявнiсть кворуму.

5.5. Засiдання Вчено.і. ради Унiверситету € правомочним, якщо на ньому присутнi не
менше 2/3 складу ради.

5.6. Пiдставою  вiдсутностi  члена  Вчено.і.  ради  на  засiданнi  можуть  бути  поважнi
причини.

5.7. Засiдання  Вчено.і. ради  вiдкривас,  веде  та  закрива€  головуючий  -  голова  Вчено.і.
ради. У разi його вiдсутностi -заступник голови Вчено.і. ради.

5.8. Порядок денний включа€ :
-  основнi питання ( у т.ч. науковi доповiдi i iнформацiйнi повiдомлення);
-кадровi питання;
-поточнi питання.
5.9. Процедура обговорення питань на засiданнi Вчено.і. ради включа€:
-  доповiдь/iнформацiя призначеного доповiдача з питання, яке розгляда€ться;
-  запитання доповiдачевi та вiдповiдi на них;
-  спiвдоповiдь визначеного спiвдоповiдача, що це випливае з характеру питання, що

обговорю€ться (за необхiдностi) ;
-  запитання спiвдоповiдачевi та вiдповiдi на них (за необхiдностi);
-  виступи членiв Вчено.і. ради;
-  виступи запрошених осiб (за необхiдностi);
-  уточнення та оголошення головою засiдання Вчено.і. ради пропозицiй, якi надiйшли

щодо обговорюваного питання й будуть поставленi на голосування;
-  прийнятгя  рiшення  Вчено.і.  ради.  Пропозицi.і.  членiв  Вчено.і.  ради  щодо  редакцi.і.

текстiв  проектiв  документiв,  висловленi  пiд  час  обговорення  i  якi  приймаються  Вченою
радою,  документуються  ученим  секретарем  i  враховуються  в  остаточнiй  редакцi.і.  тексту
документу.

5.10. Розгляд  питань  за  скороченою  процедурою   обговорення  (далi  -  скорочена
процедура). вiдбувасться за рiшенням голови Вчено.і. ради.

5.11. Скорочена процедура обговорення включас:
-виступ доповiдача з питання, яке розглядасться, або iнiцiатора внесення пропозицi.і. з

установчою частиною проекту ухвали:
-виступи   в   обговореннi   не   бiльше   двох   членiв   Вчено.і.  ради   (з   вiдзначенням

позитивних аспектiв та недолiкiв питання, що розглядасться);
-уточнення i оголошення головою засiдання Вчено.і. ради пропозицiй, якi надiйшли й

будуть поставленi на голосування;
-прийнятгя рiшення Вчено.і. ради.

5.12. За пропозицi€ю голови рiшення Вчено.і. ради може бути ухвалене без обговорення,
якщо у членiв Вчено.і. ради немас зауважень до нього.

5.13. Особи,    запрошенi    на    засiдання,    мають    право    вносити    пропозицi.і.    з
обговорюваного питання, робити застереження, надавати вiдповiднi пояснення та коментарi.

5.14. Обговорення питання припинясться за рiшенням голови.
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6. Пiдготовка рiшень та контроль за .і.х виконанням
6.1.  Проект рiшення Вчено.і. ради с результатом спiльно.і. працi всiх учасникiв процесу

пiдготовки питання до розгляду на Вченiй радi, в якому встановлюються термiни виконання
завдань та визначаються особи, що вiдповiдають та контролюють виконання рiшення.

6.2. Вiдповiдальнiсть  за  виконання  рiшень  Вчено.і.  ради  несуть  особи,  визначенi  в
рiшеннi Вчено.і. ради.

6.3. Пiсля  прийнятгя  Вченою  радою  рiшення  з  усiма  змiнами,  доповненнями  i
зауваженнями учений секретар органiзовус  пiдготовку проекту наказу на введення ухвали в
дiю не пiзнiше, нiж через тиждень пiсля засiдання ради.

6.4. Безпосереднiй  контроль  за  сво€часним  iнформуванням  вiдповiдних  структурних
пiдроздiлiв про рiшення Вчено.і. ради здiйснюс учений секретар Унiверситету.

6.5. Рiшення  Вчено.і.  ради  учений     секретар  Унiверситету  доводить  виконавцям  у
письмовому вигIIядi.

6.6. Безпосереднiй контроль за виконанням рiшень Вчено.і. ради здiйснюють посадовi
особи, якi названi в рiшеннi як його виконавцi.

6.7. Контроль за виконанням рiшень Вчено.і. ради включа€ такi види робiт: постановку
рiшень на контроль; перевiрку свосчасностi доведення документiв до виконавцiв; попереднi
перевiрки та регулювання процесу виконання; облiк та узагальнення результатiв контролю за
виконанням рiшень; iнформування Вчено.і. ради про хiд i пiдсумки виконання рiшень; зняття
документiв з контролю.

7. Прийняття та скасування рiшень Вчено.і. ради
7.1.  Вчена рада приймас рiшення виключно на .і-і. засiданнях пiсля обговорення питань

бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Вчено.і. ради.
7.2. Рiшення Вчено.і. ради приймають шляхом вiдкритого голосування, крiм випадкiв,

коли голосування проводять бюлетенями (тасмне голосування).
7.3. Голосування  здiйснюють  члени  Вчено.і.  ради  особисто  пiднятгям  руки  або  у

визначеному для тасмного голосування мiсцi в залi засiдань. Та€мне голосування здiйснюють
члени Вчено.і. ради особисто через подавання бюлетенiв. Результати   тасмного голосування
оголошуються лiчильною комiсi€ю. Голосуючи з одного питання, член Вчено.і. ради ма€ один
голос.

7.4. Лiчильну  комiсiю  обирають  для  органiзацi.і. тасмного  голосування  членiв  Вчено.і.
ради i  визначення його результатiв. Лiчильна комiсiя пiдраховус голоси пiд час голосування,
розгляда€ звернення членiв Вчено.і. ради, якi пов'язанi з порушенням порядку голосування чи
перешкодами для голосування.

7.5. Лiчильну комiсiю обирас Вчена рада кiлькiстю на менше 3-х осiб з членiв ради.
7.6.  У роботi лiчильно.і. комiсi.і. не можуть брати участь члени Вчено.і. ради, кандидатури

яких внесено до бюлетеня для голосування.
7.7. Порядок  проведення  гоjlосування  встановлюсться  бiльшiстю  голосiв  присутнiх

членiв Вчено.і. ради на засiданнi перед початком голосування. Якщо iз цих питань виникають
заперечення,   змiни   до   рiшення   про   хiд   голосування   приймають   пiсля   скороченого
обговорення бiльшiстю голосiв присутнiх членiв Вчено.і. ради.

7.8. Бюлетенi для та€много голосування в кiлькостi, що вiдповiдас фактичнiй кiлькостi
членiв  Вчено.і.  ради,   виготовляють  за  встановленою  формою.   Бюлетенi  для  та€много
голосування повиннi бути однаковими за матерiалом, кольором,  змiстом i не повиннi мати
нiяких позначок.  У них зазначають мету голосування та, за необхiдностi, у вiдповiдному
мiсцi ставлять пiдписи голови та секретаря лiчильно.і. комiсi.і..

7.9. до бюлетеня для тасмного голосування при персональних обраннях, призначеннях,
наданнi рекомендацi.і. на призначення включають yci кандидатури на посади, якi висунутi  в
порядку,   встановленому  чинним  законодавством   чи   цим  регламентом,   i  дали  згоду
балотуватися.  Самовiдвiд кандидатiв Вчена рада приймае без голосування. Кандидат може
зняти  свою  кандидатуру  (не  балотуватися)  i  перед  проведенням  повторного  голосування.
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Якщо  розглядасться  питання  про  надання  згоди  на  звiльнення  з  посади,  припинення
повноважень або висловлення недовiри, то до бюлетеня для тасмного голосування вносять
прiзвище вiдповiдно.і. кандидатури, незалежно вiд .і-і. згоди.

7.10. Лiчильна комiсiя перед початком голосування забезпечус всi необхiднi умови для
дотримання та€мностi голосування та вiльного волевиявлення членiв Вчено.і. ради. Скринька
для та€много голосування ма€ бути опечатана.

7.11. Рiшення  ради  щодо  присво€ння  вчених  звань  професора,  доцента та старшого
дослiдника,  обрання  за  конкурсом  на  посади  директорiв  Навчально-наукових  iнститутiв,
заступникiв   директорiв   Навчально-наукових   iнститутiв,   завiдувачiв   кафедр   приймають
тасмним голосуванням згiдно з встановленим порядком.

7.12.  Процедуру та€много голосування застосовують в iнших, передбачених чинним
законодавством випадках,  а також у тому разi, якщо за застосування процедури тасмного
голосування з вiдповiдного питання проголосувало бiльше половини присутнiх на засiданнi
членiв  Вчено.і. ради.  Рiшення  Вчено.і. ради щодо  всiх  iнших питань приймають  вiдкритим
голосуванням простою бiльшiстю голосiв.

7.13. В разi рiвного розподiлу голосiв  вирiшальним  с голос  голови засiдання Вчено.і.
ради.

7.14. Голова Вчено.і. ради на пiдставi результатiв обговорення та голосування оголошус
ухвалене рiшення.

7.15. Рiшення Вчено.і. ради можуть бути скасованi виключно Вченою радою за умови
присутностi на засiданнi 2/3 .і-і. членiв.

7.16. Рiшення  про  скасування результатiв  голосування за ухвалу чи за iншi  рiшення
Вчено.і. ради в цiлому приймасться бiльшiстю голосiв .і-і. членiв.

8. Рiшення Вчено.і. ради з процедурних питань
8.1.  Вчена рада може  прийняти рiшення з процедурних питань,  зазначених у цьому

регламентi (далi - процедурне рiшення), без пiдготовки та включення до порядку денного.
Такi рiшення приймаються вiдразу пiсля скороченого обговорення бiльшiстю голосiв членiв
Вчено.і.ради.

8.2. Процедурне рiшення приймають вiдкритим голосуванням i записують у протокол
засiдання  Вчено.і. ради.

9. Органiзацiя тасмного голосування та встановлення його результатiв.
9.1. Перед  проведенням  тасмного  голосування  лiчильна  комiсiя  представля€  членам

Вчено.і. ради форму бюлетеня, його змiст i пояснюс порядок проведення голосування.
9.2. Кожному членовi  Вчено.і. ради   лiчильна комiсiя  видас  бюлетень  (бюлетенi)  для

тасмного  голосування,  про  що  члени  власноруч  роблять  вiдмiтку  у  ре€страцiйнiй  картцi
засiдання Вчено.і. ради.

9.3. Голосування    проходить    шляхом    проставляння    в    бюлетенi   для    тасмного
голосування  позначки,  що  засвiдчус  волевиявлення  члена Вчено.і. ради,  напроти  прiзвища
кандидата, за якого вiд голосус, або навпроти iншого запропонованого в бюлетенi варiанта.
Заповнений  бюлетень  для  тасмного  голосування  опускають  у  скриньку  для  та€много
голосування.

9.4. Недiйсним    вважають   бюлетенi   невстановленого    зразка,    бюлетенi,   у   яких
пiдтримано два i бiльше кандидатур на одну посаду, а також бюлетенi, з яких неможливо
з'ясувати  волевиявлення  члена  ради.   Прiзвища,  додатково   вписанi  до  бюлетеня,  при
пiдрахунку голосiв не враховують.

9.5. Рiшення за результати та€много голосування вважають прийнятим, якщо за нього
подано необхiдну кiлькiсть голосiв присутнiх членiв Вчено.і. ради.

9.6. Та€мне  голосування  вважають  таким,  що  не  вiдбулося,  якщо  бюлетенiв  для
таемного голосування членами Вчено.і. ради отримано меншу, нiж необхiдно для прийняпя
вiдповiдного рiшення. У такому разi проводять переголосування, якщо не встановлено iнше
або якщо бiльшiстю голосiв членiв Вчено.і. ради не прийнято iншого рiшення.
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10.  1нформування про результати тасмного голосування
10.1. Голова лiчильно.і. комiсi.і. пiсля обробки бюлетенiв та пiдрахунку голосiв доповiдас

на засiданнi Вчено.і. ради про результати та€много голосування, виявленi порушення порядку
голосування та вiдповiдас на запитання членiв Вчено.і. ради.

10.2. Результати тасмного  голосування лiчильна комiсiя  вносить до  протоколу, який
пiдПИСУЮТЬ   УСi   ПРИСУТНi   .1-1.   ЧЛеНИ.   ЧЛеН   ЛiЧИЛЬНО.1.   КОМiСi.1.,   ЯКИй   Не   ПОГОдЖУ€ТЬСЯ   З   .1-1.
протоколом, у письмовiй формi виклада€ свою окрему думку, яку додають до протоколу
засiдання лiчильно.і. комiсi.і. й оголошують на засiданнi Вчено.і. ради.

10.3. Якщо за результатами тасмного голосування буде прийнято рiшення про обрання,
призначення,  надання  рекомендацiй  на  призначення  на  посаду  вiдповiдного  кандидата,
голова  засiдання   на  пiдставi  доповiдi  лiчильно.і.  комiсi.і.  оголошус   таке  рiшення,   яке
затверджу€ться вiдкритим голосуванням присутнiх членiв Вчено.і. ради.

11.  Протокол засiдання Вчено.1. ради.
11.1. Засiдання  Вчено.і.  ради  протоколюють.  Пiдготовку  протоколу  засiдання  Вчено.і.

ради   Унiверситету   забезпечуе   учений   секретар   протягом   7   календарних   днiв   пiсля
завершення засiдання. Протоколи пiдпису€ голова Вчено.і. ради та учений секретар.

11.2. У протоколi засiдання Вчено.і. ради зазначають порядковий номер протоколу, дату
та мiсце проведення засiдання,  кiлькiсть присутнiх членiв  Вчено.і. ради,  прiзвище,  iнiцiали
голови засiдання, ученого секретаря;  окремо кожне питання порядку денного, зазначення
посади,  прiзвища та iнiцiалiв доповiдача,  спiвдоповiдача,  прiзвищ, iнiцiалiв членiв Вчено.і.
ради,  якi  брали  участь  в  обговореннi  питання;  результати  голосування  проектiв  рiшень,
пропозицiй членiв Вчено.і. ради i прийнятi рiшення, зокрема процедурнi.

11.3. Протокол  також  може  мiстити  стенограму  виступiв,  доповiдi,  довiдки  та  iншi
документи.

11.4. Протокол  засiдання  Вчено.і.  ради  €  офiцiйним  документом,  який  пiдтверджус
обговорення  й  прийняття  рiшень  Вченою  радою  й  може  надаватися  для  ознайомлення
членам Вчено.і. ради а також   працiвникам Унiверситету, яких стосуються цi рiшення, за .і.х
письмовим зверненням до голови Вчено.і. ради.

11.5. Протоколи засiдань з вiдповiдними матерiалами зберiгаються в ученого секретаря
Унiверситету впродовж 2-х рокiв, пiсля чого у встановленому порядку передаються до архiву
Унiверситету.

12.  Внесення змiн i доповнень до регламенту
12.1. Змiни  i  доповнення  до  регламенту  затверджуються  рiшенням  Вчено.і.  ради  з

iнiцiативи  голови  Вчено.і.  ради,  ученого  секретаря,  членiв  Вчено.і.  ради  бiльшiстю  голосiв
присутнiх на засiданнi Вчено.і. ради.

Заступник голови Вчено.і. ради Унiверситету,
проректор з науково-педагогiчно.і. роботи,
професор

:--:,:`-`:i-.- Л.Н. Беркман
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