
р1шЕння
Вчено.1. ради державного унiверситету телекомунiкацiй

вiд 30 серпня  2018 року, протокол № 1

з питання «Про створення Органiзацiйного комiтету з проведення
виборiв виборних представникiв у Вчену раду Унiверситету та затвердження

персонального складу».

Заслухавши    та    обговоривши    доповiдь    проректора    з    науково-
педагогiчно.і. роботи, заступника голови Вчено.і. ради Унiверситету професора
Беркман Л.Н., про пiдготовку та проведення виборiв до складу Вчено.і. ради  i
запропонувала   для   органiзацi.і.   та   пiдготовки   до    обрання   виборних
представникiв  до  нового   складу  Вчено.і.  ради  державного  унiверситету
телекомунiкацiй    створити  Органiзацiйний  комiтет  iз  проведення  обрання
виборних представникiв,

Вчена рада УХВАЛИЛА:

1. Створити  Органiзацiйний  комiтет  з  проведення  виборiв  виборних
представникiв у Вчену раду Унiверситету.

2. Затвердити наступний склад  Органiзацiйного комiтету:
Явтушенко А.М. - проректор з навчально.і. роботи;
Беркман Л.Н. - проректор з науково-педагогiчно.і. роботи;
дищук  А.С.  -  старший  викладач  кафедри  Телекомунiкацiйних

систем та мереж, голова профкому Унiверситету;
Попов О.В. -учений секретар Вчено.і. ради Унiверситету;
Сiленко С.О. -начальник юридичного вiддiлу;
Похабова   1.Е.   -   начальник   вiддiлу   з   питань   соцiальних   та

навчальних проблем студентiв;
Ткаченко  О.М.  -  доцент  кафедри  Телекомунiкацiйних  систем  та

мереж;.
Чумак   Н.С.   -      старший   викладач   кафедри   Iнформацiйно.і.  та

кiбернетично.і. безпеки.
3. Покласти на Органiзацiйний комiтет з проведення виборiв виборних

представникiв у Вчену раду Унiверситету функцi.і. забезпечення органiзацi.і. та
пiдготовки до обрання виборних представникiв до нового складу Вчено.і. ради
державного унiверситету телекомунiкацiй, в саме:

-   пiдготовку    необхiдних    документiв    для    проведення    виборiв
виборних представникiв до нового складу Вчено.і. ради;

-  визначення  термiнiв  проведення  конференцiй  трудових  колективiв
Навчально-наукових  iнститутiв    щодо  надання  рекомендацiй  до  обрання



Вчено.і. ради;
-забезпечення      контролю      дотримання      графiку      проведення

запланованих заходiв ;
-   отримання витягiв з протоколiв конференцiй трудових колективiв

Навчально-наукових iнститутiв та засiдання студентських рад;
-   отримання  вiдповiдних  службових  записок  вiд  ректорату  щодо

представлення   кандидатур   виборних   представникiв   вiддiлiв   та   служб
Унiверситету;

-   формування загального списку кандидатiв у виборнi представники;
-   публiкацiю загального списку кандидатiв у виборнi представники

на офiцiйному веб-сайтi Унiверситету.
4. Розробити Положення про порядок  обрання виборних представникiв

iз  числа  науково-педагогiчних  працiвникiв,  студентiв  та  iнших  учасникiв
освiтнього  процесу  Унiверситету  у  Вченiй  радi  державного  унiверситету
телекомунiкацiй    та    надати    його    до    затвердження    Вченою    радою
Унiверситету.
Вiдповiдальний : Органiзацiйний комiтет
Термiн виконання: до 15 вересня 2018 року.

5. Надавати  всебiчну  допомогу  членам  Органiзацiйного  комiтету  у
виконаннi покладених на них обов'язкiв.
Вiдповiдальний:   директори   Навчально-наукових   iнститутiв,   завiдувачi
кафедр, директори Центрiв,  керiвниш вiддiлiв та служб Унiверситету.
Термiн виконання: до 15 жовтня 2018 року.
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