ПРОТОКОЛ №3
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
від 28 грудня 2020 р.
Присутні:
Косенков В.Д. – голова організаційного комітету (далі – Оргкомітет)
Лопатовський В.Г. – заступник голови
Любохинець Л.С. – секретар
Члени організаційного комітету:
Байдич Л.Е., Бегняк В.І., Бідюк А.І., Говорущенко Т.О., Карпенко В.Л.,
Кльоц Ю.П., Магльона А.В., Мартинюк І.С., Олександренко В.П.,
Свіргунець Є.М., Станіславова Л.Л.
Відсутні: Нижник В.М.
Запрошений – ректор університету Скиба М.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 Затвердження квоти представників із числа студентів та інших штатних
працівників для участі у виборах ректора університету 10 березня 2021 р.
2 Затвердження відповідальних осіб за проведення зборів, конференцій,
таємного голосування з виборів представників із числа працівників структурних
підрозділів, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, та виборних представників із числа студентів університету.
3 Затвердження графіка чергувань членів організаційного комітету у приміщенні навчально-методичного відділу (ауд. 3-218) впродовж підготовчого періоду
з виборів ректора ХНУ.
4 Про створення виборчих комісій з обрання представників від штатних
працівників структурних підрозділів, які не належать до наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників.
(затверджений одноголосно)
1 СЛУХАЛИ:
Косенкова В.Д. – голову Оргкомітету, який представив розрахунки квот
представництва студентів та інших штатних працівників університету для участі у
виборах ректора. Участь у виборах ректора університету відповідно до статті 42
Закону України «Про вищу освіту» беруть три категорії виборців, зокрема:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, кожен з яких має
право брати участь у виборах ректора (не менше, як 75 відсотків від загальної
кількості осіб, які мають право брати участь у голосуванні на виборах ректора – далі
– Виборці). За станом на 01.01.2021 р. ця категорія складає 562 особи;
- представники із числа штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками і які обираються працівниками відповідних структурних підрозділів університету шляхом прямих таємних виборів. Ця
категорія працівників має складати не більше, як 10 відсотків від загальної кількості
Виборців (загальна чисельність таких працівників на 01.01.2021 р. – 510 осіб);

- виборні представники із числа студентів, які обираються студентами
університету шляхом прямих таємних виборів. Їх кількість має складати не менше,
як 15 відсотків від загальної кількості Виборців (загальна чисельність студентів
університету на 01.01.2021р. складає 6139 осіб).
Виходячи з викладеного пропоную затвердити таке співвідношення
категорій Виборців:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники – 76,0 %;
- представники із числа штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками, – 8,8 %;
- виборні представники із числа студентів університету – 15,2%.
Після відповідних розрахунків загальна чисельність осіб, які мають право брати
участь у голосуванні з виборів ректора, склала 740 Виборців, у тому числі:
- наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників – 562 особи;
- кількість представників із числа штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, – 65 осіб;
- кількість виборних представників із числа студентів університету – 113 осіб.
КОНТИНГЕНТ
студентів університету для визначення квоти виборних представників
із числа студентів для участі у виборах ректора 10 березня 2021 року
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Квота представництва від штатних працівників, які не є науковими,
науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету, для участі у
виборах ректора 10 березня 2021 року становить 65 осіб.
УХВАЛИЛИ:
1 Затвердити наведені вище співвідношення Виборців різних категорій та
квоти представництва із числа студентів та штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету,
для участі у виборах ректора 10 березня 2021 р.
2 Секретарю Оргкомітету Любохинець Л.С. та члену Оргкомітету Кльоцу Ю.П.
квоти представництва зазначених вище категорій Виборців розмістити на вебсайті університету.
(прийнято одноголосно)

2 СЛУХАЛИ:
Свіргунця Є.М. – члена Оргкомітету, який запропонував призначити відповідальних членів Оргкомітету за проведення загальних зборів трудових і студентських колективів із висунення кандидатів у представники, проведення
конференцій та таємного голосування на виборах виборних представників і
покласти на них такі обов’язки: надання консультацій щодо дотримання основних
положень нормативних документів з виборів ректора; організаційна підтримка
виборчих комісій структурних підрозділів працівників та студентів у підготовці та
проведенні загальних зборів із висунення кандидатів у представники та делегатів
на конференції; проведення конференцій та організація таємного голосування
делегатів; оформлення відповідної документації з кожного із цих заходів тощо.
ВИСТУПИЛИ:
Магльона А.В. – голова Студентської ради університету, яка запропонувала
доручити головам студентських рад факультетів проаналізувати чисельність
студентів в групах з метою об’єднання малочисельних груп факультетів (по
курсах, спеціальностях тощо) для проведення зборів із висунення делегатів на
конференції та кандидатів у виборні представники із числа студентів факультетів
для участі у виборах ректора університету.
Бегняк В.І. – запропонувала відповідальними за організацію виборчого
процесу у трудових колективах структурних підрозділів, що не належать до
наукових, науково-педагогічних та педагогічних, призначити Мартинюк І.С.–
І підгрупа та Бідюка А. І. – ІІ підгрупа.
УХВАЛИЛИ:
Відповідальними за організацію виборчого процесу з виборів виборних
представників для участі у виборах ректора затвердити таких членів Оргкомітету:
- Мартинюк Інну Станіславівну – І підгрупа працівників підрозділів, що
забезпечують організацію і супровід навчального процесу;
- Бідюка Аліма Івановича – ІІ підгрупа працівників підрозділів, що
забезпечують фінансово-господарську діяльність;
- Лопатовського Віктора Григоровича – факультет економіки і управління;
- Станіславову Людмилу Леонідівну – гуманітарно-педагогічний факультет;
- Олександренка Віктора Петровича – факультет інженерної механіки;
- Карпенка Віталія Леонідовича – факультет міжнародних відносин;
- Говорущенко Тетяну Олександрівну – факультет програмування та
комп’ютерних і телекомунікаційних систем;
- Байдич Людмилу Едуардівну – факультет технологій та дизайну.
(прийнято одноголосно)
3 СЛУХАЛИ:
Любохинець Л.С. – секретаря Оргкомітету, яка запропонувала затвердити
графік чергування членів Оргкомітету для надання роз’яснень основних положень
законодавства з питань виборів ректора та консультацій щодо особливостей організації виборчого процесу в університеті. Чергові члени Оргкомітету працюють із
1000 до 1500 год. у приміщенні навчально-методичного відділу (ауд. 3-218, телефони:
внутрішній 12-39; міський (0382) 72-33-04).

