ПРОТОКОЛ № 5
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
від 14 січня 2021 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., Нижник В.М., Олександренко В.П.,
Свіргунець Є.М., Станіславова Л.Л.
Запрошений ректор університету Скиба М.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 Затвердження списків працівників, які мають право брати участь у
виборах ректора університету.
2 Затвердження норм представництва і квот для працівників структурних
підрозділів, які не належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників, для участі у виборах ректора університету.
3 Про хід проведення зборів студентських колективів з висунення кандидатур
виборчих представників і делегатів на студентські конференції факультетів.
СЛУХАЛИ:
Косенкова В.Д. – голову Оргкомітету про формування списків працівників
університету за категоріями, встановленими Законом України «Про вищу освіту»,
для здійснення процедури звірки з метою недопущення помилок (у написанні
прізвищ, імен, по батькові, посад, місця роботи тощо), зокрема:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, які беруть участь у таємному голосуванні на виборах ректора у повному
складі. За станом на 01.01.2021 року вони складають 652 особи. Встановлена
Оргкомітетом квота для цієї категорії становить 76,0 відсотків від загальної
чисельності виборців;
- штатні працівники, які не належать до наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, представники від яких обираються для участі у виборах
ректора університету на конференціях відповідних структурних підрозділів
прямим таємним голосуванням. За станом на 01.01.2021 року ця категорія складає
520 осіб. Встановлена Оргкомітетом квота для цієї категорії становить 8,8
відсотків від загальної чисельності виборців або 65 осіб;

- виборні представники із числа студентів університету, які обираються для
участі у виборах ректора університету на конференціях відповідних факультетів
прямим таємним голосуванням. За станом на 01.01.2021 року ця категорія склала
6139 осіб. Встановлена Оргкомітетом квота для цієї категорії становить
15,2 відсотків від загальної чисельності виборців ректора або 113 осіб.
Списки працівників університету обох категорій подав до Оргкомітету відділ
кадрів, а списки студентів, за дорученням Студентської ради університету, складали
і перевіряли студентські ради та представники деканатів відповідних факультетів.
За дорученням Оргкомітету формування списків працівників по категоріях і
підгрупах здійснювали секретар Оргкомітету Любохинець Л.С. і член
Оргкомітету Бегняк В.І. Наразі списки підготовлені і, після схвалення їх
Оргкомітетом, будуть оприлюднені на сайті університету для проведення звірки.
Ми підготували відповідне оголошення-звернення до керівників структурних
підрозділів та осіб, внесених до списків, перевірити правильність інформації про
кожну особу. Зауваження повідомити до Оргкомітету для внесення необхідних
виправлень, якщо у цьому буде потреба.
ВИСТУПИЛИ:
1) Бегняк В.І., яка запропонувала для зручності проведення зборів та
конференцій у трудових колективах, що не є науковими, науково-педагогічними
та педагогічними, об’єднати їх у дві підгрупи:
І підгрупа – працівники структурних підрозділів, що забезпечують і
супроводжують освітній процес (250 осіб);
ІІ підгрупа – працівники структурних підрозділів, що забезпечують
фінансово-господарську діяльність (270 осіб).
2) Свіргунець Є.М., який запропонував при висуненні кандидатур у виборні
представники із числа студентів залучати також старост академічних груп, які
навчаються без відриву від виробництва, оскільки вони включені у загальну
чисельність студентів університету.
УХВАЛИЛИ:
1) Затвердити Списки працівників структурних підрозділів, які мають право
брати участь у виборах ректора по категоріях:
- наукові, науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники університету, які беруть участь у таємному голосуванні на виборах ректора у повному
складі (652 особи);
- працівники структурних підрозділів, що забезпечують і супроводжують
освітній процес (І підгрупа – 250 осіб);
- працівники структурних підрозділів, що забезпечують фінансовогосподарську діяльність (ІІ підгрупа – 270 осіб).
2) Члену Оргкомітету Кльоцу Ю.П. – списки працівників структурних
підрозділів, які мають право брати участь у виборах ректора університету, до
16.01.2021 р. оприлюднити на сайті університету (сторінка «Публічна
інформація», розділ «Вибори ректора 2021»);
3) Керівникам структурних підрозділів до 31.01.2021 р. здійснити звірку
даних про кожну особу, представлену у списках, які мають право брати участь у
виборах ректора університету, і про виявлені помилки повідомити Оргкомітет для
внесення виправлень.

2 СЛУХАЛИ:
Любохинець Л.С. – секретаря Оргкомітету про визначення норм і квот представництва для працівників структурних підрозділів, які не належать до наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборах ректора
університету. На попередньому засіданні Оргкомітету нами були затверджені
загальні квоти для виборців різних категорій. Після уточнення списків осіб, які
мають право брати участь у виборах із числа інших працівників, які не належать
до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і створення
підгруп виборців були розраховані норма представництва для цієї категорії
працівників (один представник від 8-ми працівників), згруповані підрозділи по
кількості у межах цієї норми і здійснений розподіл квоти.
Пропоную затвердити представлені норми і квоти представництва, довести
їх до структурних підрозділів І та ІІ підгруп працівників підрозділів, для цього
оприлюднити їх на сайті університету.
Зокрема:
І підгрупа (підрозділи, що забезпечують навчальний процес – 250 осіб)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Назва підрозділу
- Ректорат
- Навчальний відділ
- Військово-мобілізаційний відділ
- Відділ кадрів
- Відділ канцелярії
- Відділ ліцензування, акредитації та підготовки документів про вищу освіту
- Центр післядипломної освіти
- Відділ по роботі з іноземними студентами
- Відділ аспірантури та докторантури
- Центр культури та естетичного виховання студентів
- Відділ міжнародних зв’язків
- Інформаційно-комп’ютерний центр
- Редакційно-видавничий відділ
- Відділ технічних засобів навчання
- Навчально-виробнича лабораторія естетики, дизайну та архітектури
- Відділ обробки інформації
- Психологічна служба
- Відділ забезпечення якості вищої освіти
- Відділ інформаційного менеджменту та працевлаштування випускників
- Відділ навчально-виховної роботи
- Міжкафедральна навчальна науково-експериментальна лабораторія
- Науково дослідна частина
- Наукова бібліотека
- Гуманітарно-педагогічний факультет
- Факультет міжнародних відносин
- Факультет економіки і управління
- Факультет інженерної механіки
- Факультет програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем
- Факультет технологій та дизайну
- Навчальний центр заочно-дистанційної освіти
Разом

Квота
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1

2
4
3
2
3
3
1
1
1
31

ІІ підгрупа (підрозділи, що забезпечують фінансово-господарську діяльність – 270 осіб)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

Назва підрозділу
Квота
- Бухгалтерія
3
- Планово-фінансовий відділ
- Відділ маркетингу
1
- Відділ інформаційно-технічного забезпечення
- Відділ експлуатації автотранспорту, вентиляційних систем та ліфтів;
1
- Регіональний інформаційно-інноваційний центр енергозбереження
- Відділ обслуговування та експлуатації електромереж
1
- Експлуатаційно-технічний відділ
1
- Відділ матеріально-технічного забезпечення
3
- Господарчий відділ
- Навчальні корпуси № 1 і № 2
1
- Навчальний корпус № 3
1
- Навчальний корпус № 4
2
- Корпус будинку побуту
1
- Бібліотечний корпус
- Спортивний корпус,
2
- Спортивно-екологічний комплекс
- Корпус навчально-виробничої бази
1
- Навчально-виробнича майстерня
- Навчально-виробнича швейна лабораторія
- Лабораторія з монтажу, технічного обслуговування, охороно-пожежної і
1
газової сигналізації та систем оповіщення
- Навчальна-науково-виробнича лабораторія відновлювальних джерел
- Відділ охорони та пропускного режиму
9
- Студентське містечко
1
- Гуртожиток № 1
- Гуртожиток № 2
1
- Гуртожиток № 3
1
- Гуртожиток № 4
1
- Гуртожиток № 5
2
Разом по підгрупі
34
Разом по категорії виборців
65

УХВАЛИЛИ:
1) Затвердити норму представництва та квоти для штатних працівників
підрозділів, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького національного
університету;
2) Членам Оргкомітету Мартинюк І.С. та Бідюку А.І., відповідальним за
організацію виборчого процесу з виборів виборних представників для участі у
виборах ректора І та ІІ підгруп працівників підрозділів, ознайомити із затвердженими нормами представництва та квоти працівників відповідних груп
структурних підрозділів і проконтролювати процес висунення кандидатів у
представники від цієї категорії працівників відповідно до цих норм;
3) Члену Оргкомітету Кльоцу Ю.П. – квоти представництва від штатних
працівників інших структурних підрозділів для участі у виборах ректора
університету оприлюднити на сайті університету (сторінка «Публічна
інформація», розділ «Вибори ректора 2021»).

