
Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет»

ПРОТОКОЛ № 2
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет»

м. Слов’янськ 17 жовтня 2017 р.

На засіданні організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний 
університет» присутні:

1. Набока О. Г. -  перший проректор;
2. Ш видкий С. М. -  проректор із науково-педагогічної роботи;
3. Сілін Є. С. -  начальник відділу кадрів;
4. Сологуб Т. А. -  головний бухгалтер;
5. Тимченко Л. Л. -  юрисконсульт;
6. Кузнецова Т. Г. -  заступник декана факультету спеціальної освіти;
7. Попова Г. В. -  доцент кафедри менеджменту;
8. Борщов С. М. -  доцент кафедри теоретичних та методичних основ 

фізичного виховання і реабілітації;
9. Трухіна Є. Р. -  студентка факультету спеціальної освіти, голова 

студентського самоврядування.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про розроблення та подання на затвердження 
вченоі ради університету проектів Положення про 
порядок проведення виборів ректора університету,
Положення про виборчу комісію з проведення виборів 
ректора університету, Положення про порядок обрання 
представників із числа штатних представників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора 
університету, Положення про порядок обрання 
представників із числа студентів для участі у виборах 
ректора університету, Порядку організації роботи 
спостерегачів на виборах ректора університету,
Порядку акредитації представників засобів масової 
інформації на виборах ректора університету

Доповідач: Набока О. Г.



*

Результати голосування за порядок денний: «за» 9, «проти» -  немає, 
«утрималися» -  немає.

1. Слухали: Про розроблення та подання на затвердження вченоі ради 
університету проекту Положення про порядок проведення виборів ректора 
університету, Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 
університету, Положення про порядок обрання представників із числа штатних 
представників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками для участі у виборах ректора університету, Положення про порядок 
обрання представників із числа студентів для участі у виборах ректора 
університету, Порядку організації роботи спостерегачів на виборах ректора 
університету, Порядку акредитації представників засобів масової інформації на 
виборах ректора університету.

Доповідала Набока О. Г.: представила проекти Положень і Порядків, які 
регламентують процедуру виборів ректора ДДПУ. Первинні профспілкові 
організації університету та відокремленного структурного підрозділу, органи 
студентського самоврядування погодили проекти відповідних Положень.

Виступили: Швидкий С. М., який вказав на необхідність виправити низку 
граматичних помилок та помилок набору у проектах Положень і Порядків.

Сілін Є. С ,  запропонував у проекті Положення про порядок обрання 
представників із числа штатних представників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора 
університету внести зміни, а саме, у формі виборчого бюлетеня таємного 
голосування з обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками виключити 
відомості щодо місця роботи та року народження кандидата.

Трухіна Є. Р., запропонувала у проекті Положення про порядок обрання 
представників із числа студентів для участі у виборах ректора університету 
внести наступні зміни: проведення виборів представників з числа студентів, які 
навчаються на факультеті (інституті) покласти на виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Університету.

Постановили:
1.1. Прийняти проект Положення про порядок проведення виборів

ректора університету з урахуванням поданих пропозицій та 
подати його на затвердження вченій раді університету.

1.2. Прийняти проект Положення про виборчу комісію з проведення
виборів ректора університету з урахуванням поданих пропозицій 
та подати його на затвердження вченій раді університету
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1.3. Прийняти проект Положення про порядок обрання представників із
числа штатних представників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками для участі у 
виборах ректора університету з урахуванням поданих пропозицій 
та подати його на затвердження вченій раді університету

1.4. Прийняти проект Положення про порядок обрання представників із
числа студентів для участі у виборах ректора університету з 
урахуванням поданих пропозицій та подати його на затвердження 
вченій раді університету

1.5. Прийняти проект Порядку організації роботи спостерегачів на
виборах ректора університету з урахуванням поданих пропозицій 
та подати його на затвердження вченій раді університету

1.6. Прийняти проект Порядку акредитації представників засобів масової
інформації на виборах ректора університету з урахуванням 
поданих пропозицій та подати його на затвердження вченій раді 
університету.

Результати голосування: «за» 9, «проти» -  немає, «утрималися» -  немає.

Голова організаці

Секретар організацій#*#©,:

О. Г. Набока

Є. С. Сілін
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