ПРОТОКОЛ № 6
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
від 02 лютого 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., Магльона А.В.,
Кльоц Ю.П., Мартинюк І.С., Нижник В.М., Олександренко В.П., Свіргунець Є.М.
Відсутні: Карпенко В.Л., Станіславова Л.Л.
Запрошений ректор університету Скиба М.Є.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 Інформація голови Студентської ради університету Магльони А.В. про
результати проведення зборів студентів факультетів з обрання делегатів на
конференції та висунення кандидатур виборних представників із числа студентів
для участі у виборах ректора університету.
2 Затвердження графіків і часу проведення конференцій з обрання виборних
представників із числа студентів та штатних працівників, які не належать до
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для участі у виборах
ректора університету.
3 Про внесення змін до положень щодо процедури затвердження протоколів
із підрахунку голосів з обрання виборних представників із числа студентів та
інших штатних працівників на конференціях студентів факультетів та трудових
колективів структурних підрозділів.
4 Про результати звірки списків працівників університету, які мають право
брати участь у виборах ректора.
5 Про хід підготовки виборчої дільниці до таємного голосування та
організація чергувань.
СЛУХАЛИ:
1) Інформацію голови Студентської ради університету Магльони А. В. – члена
оргкомітету – про результати проведення зборів студентів факультетів з обрання
делегатів на конференції та висунення кандидатур виборних представників із числа
студентів для участі у виборах ректора університету. Організовано і практично без
зауважень пройшли збори у студентських колективах із зазначеним порядком денним
на факультетах: міжнародних відносин, гуманітарно-педагогічному, інженерної

механіки і програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем. На
факультетах економіки і управління та технологій та дизайну голови студентських
рад (виборчих комісій) нераціонально об’єднали групи у потоки для проведення
зборів і в результаті не встигли у межах встановленого графіка провести цю роботу.
На разі вони виправили ситуацію і завершують цю роботу, оскільки з 9-го лютого ми
починаємо проводити факультетські студентські конференції і до цього часу ми
маємо подати інформацію до оргкомітету щодо студентів, які обрані делегатами
конференцій, і студентів, кандидатури яких висунуті виборними представниками для
участі у виборах ректора університету.
ВИСТУПИЛИ:
1) Скиба М.Є., який запропонував залучити голову виборчої комісії університету Вавринчука М.П. для надання консультативної допомоги студентським
колективам щодо особливостей виборчого процесу у їхніх колективах, зокрема
процедури таємного голосування та особливостей підрахунку голосів делегатів
конференцій.
2) Любохинець Л.С. – секретар організаційного комітету, яка повідомила, що
виборчі комісії факультетів забезпечені канцелярськими товарами (офісний папір,
папки, конверти, ручки, лінійки тощо). Крім цього були підготовлені зразки документації, яку необхідно оформляти у процесі виборів. Зразки цих документів доведені до голів виборчих комісій факультетів членом оргкомітету Магльоною А.В.
УХВАЛИЛИ:
1) Інформацію голови Студентської ради університету Магльони А. В. про
результати проведення зборів студентів факультетів з обрання делегатів на
конференції та висунення кандидатур виборних представників із числа студентів
для участі у виборах ректора університету взяти до уваги.
2) Членам організаційного комітету університету Лопатовському В.Г. та
Байдич Л.Е., які є представниками від оргкомітету на факультетах економіки і
управління та технологій та дизайну відповідно, надати допомогу виборчим
комісіям факультетів і спільно з органами студентського самоврядування
завершити процес обрання делегатів на конференції та висунення кандидатур
виборних представників із числа студентів цих факультетів для участі у виборах
ректора університету.
(прийнято одноголосно)

2 СЛУХАЛИ: Косенкова В.Д. – голову оргкомітету, який представив графік
проведення конференцій з обрання виборних представників із числа студентів та
штатних працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, для участі у виборах ректора університету. Час
проведення таємного голосування за пропозицією студентських колективів
встановити з 900 до 1500 години.
Відповідно до Положення друкування бюлетенів для таємного голосування
здійснювати не раніше, ніж за 20 і не пізніше, ніж за 12 годин до початку виборів
у редакційно-видавничому відділі університету. Кількість бюлетенів має
відповідати кількості делегатів Конференції факультету. Бюлетені посвідчуються
підписом голови Виборчої комісії факультету і скріплюються печаткою
факультету. Для інших працівників бюлетені підписуються головою виборчої комісії
структурних підрозділів та засвідчуються печаткою відділу кадрів.

ВИСТУПИЛИ: Бегняк В.І. – член оргкомітету, яка представила форму
бюлетеня для таємного голосування делегатів факультетських студентських
конференцій і запропонувала затвердити її протокольним рішенням оргкомітету.
УХВАЛИЛИ:
1) Затвердити графік проведення конференцій з обрання виборних представників із числа студентів та представників із числа штатних працівників, які не
належать до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, для
участі у виборах ректора Хмельницького національного університету 10 березня
2021 р. (додаток А)
2) Доручити завідувачу редакційно-видавничого відділу Яремчуку В.С. –
члену виборчої комісії університету, забезпечити друкування бюлетенів для
таємного голосування делегатів конференцій факультетів відповідно до графіка у
відповідній кількості.
3) Затвердити форму бюлетеня для таємного голосування делегатів
факультетських студентських конференцій (додаток Б) та форму бюлетеня для
таємного голосування делегатів конференцій штатних працівників трудових
колективів структурних підрозділів університету (додаток В).
(прийнято одноголосно)

3 СЛУХАЛИ: Косенкова В.Д. – голову оргкомітету, який запропонував
внести на розгляд Вченої ради університету питання щодо внесення змін до змісту
пункту 5.6 «Положення про порядок обрання представників із числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького національного університету»
та подання для розгляду Студентською радою університету питання щодо внесення
змін до пункту 5.5 «Положення про порядок обрання виборних представників із
числа студентів для участі у виборах ректора Хмельницького національного
університету». Ці зміни стосуються процедури затвердження протоколів із підрахунку голосів з обрання представників від інших штатних працівників трудових
колективів структурних підрозділів університету та виборних представників із числа
студентів факультетів на відповідних конференціях.
Відповідно до положень ці пункти сформульовані так: «… Результати
підрахунку голосів вносяться до протоколу, затверджується Конференцією
трудового колективу шляхом відкритого прямого голосування. …» та «…
Протокол Виборчої комісії факультету затверджується Конференцією
факультету шляхом відкритого прямого голосування. …».
У зв’язку з необхідністю дотримання карантинних обмежень, пов’язаних із
запровадженням на території України посилених протиепідемічних заходів через
значне поширення гострої респіраторної хвороби СОVID-19) та складністю
забезпечення такого голосування у цей період, організаційний комітет пропонує
пункт 5.6 «Положення про порядок обрання представників із числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Хмельницького національного
університету» викласти у такій редакції:

«5.6 Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що складається
у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени Виборчої
(лічильної) комісії. Протокол затверджується рішенням виборчої комісії
працівників структурних підрозділів, які не є науковими, науково-педагогічними
та педагогічними працівниками, шляхом відкритого прямого голосування. Один
примірник протоколу передається члену Організаційного комітету, другий
примірник передається до відділу кадрів Університету».
Пункт 5.5 «Положення про порядок обрання виборних представників із
числа студентів для участі у виборах ректора Хмельницького національного
університету» рекомендується викласти у такій редакції:
«5.5 Результати підрахунку голосів вносяться до протоколу, що складається
у двох примірниках, кожен з яких підписують голова, секретар та члени Виборчої
(лічильної) комісії. Відмова від підписання протоколу не допускається. Протокол
затверджується рішенням виборчої комісії студентів факультету шляхом відкритого
прямого голосування. Один примірник протоколу передається члену Організаційного комітету, другий – на зберігання до Студентської ради Університету.».
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію голови оргкомітету Косенкова В.Д. та
доручити секретарю оргкомітету Любохинець Л.С. до 5 лютого 2021 р. підготувати
відповідні подання на Вчену раду університету та до Студентської ради університету
для прийняття рішень щодо внесення змін до відповідних положень.
(прийнято одноголосно)
4 СЛУХАЛИ Бегняк В.І. – члена оргкомітету про результати звірки списків
працівників університету, які мають право брати участь у виборах ректора. Списки
працівників університету, які відносяться до першої та другої категорій, підготовлені відділом кадрів і організаційним комітетом, за рішенням оргкомітету були
розміщені на сайті університету для проведення (до 31 січня 2021 р.) перевірки
правильності написання інформації про особу (прізвище, ім’я, по батькові, місце
роботи та посада).
За результатами звірки були внесені такі виправлення:
Професор на Доцент кафедри практики
Рогульська Оксана Олександрівна
іноземної мови та методики викладання
Лук’янова Валентина В’ячеславівна
Завідувач кафедри економіки
на Лук’янова Валентина Вячеславівна підприємства та підприємництва
Мацей Олена Олександрівна на
Заступник директора Наукової
Мацей Оксана Олександрівна
бібліотеки
Пропоную затвердити ці зміни і внести виправлення до відповідних списків.
УХВАЛИЛИ: Підтримати пропозицію члена оргкомітету Бегняк В.І. і
доручити їй внести відповідні виправлення у списки наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників та списки працівників структурних
підрозділів університету, які не належать до наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників.
(прийнято одноголосно)

ДОДАТОК А
ГРАФІКИ
проведення конференцій з обрання виборних представників із числа студентів та
штатних працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, для участі у виборах ректора Хмельницького
національного університету 10 березня 2021 р.

Назва структурного підрозділу

Дата
проведення
конференції

Відповідальний член
оргкомітету,
голова студентської
ради факультету

Студенти:
Гуманітарно-педагогічний
факультет

11.02.2021

Станіславова Л.Л.,
Баранюк В.С.
Карпенко В.Л.,
Яруш О.Ю.
Лопатовський В.Г.,
Горобець О.В.
Олександренко В.П.,
Потеряєв О.І.

Факультет міжнародних відносин

09.02.2021

Факультет економіки і управління

16.02.2021

Факультет інженерної механіки

15.02.2021

Факультет програмування та
комп’ютерних і
телекомунікаційних систем

10.02.2021

Говорущенко Т.О.,
Кіт Д.С.

Факультет технологій та дизайну

12.02.2021

Байдич Л.Е.,
Риндюк А.М.

Інші штатні працівники:
І підгрупа

17.02.2021

ІІ підгрупа

18.02.2021

Мартинюк І.С.,
Карачун В.Я.
Бідюк А.І.,
Карачун В.Я.

Таємне голосування з обрання виборних представників із числа студентів та
інших штатних працівників провести відповідно до графіка, затвердженого на
засіданні організаційного комітету з організації і проведення виборів ректора
(протокол від 03.02.2021 № 6), на виборчій дільниці у IV навчальному корпусі
університету (приміщення актової зали) з 900 до 1500 години.

ДОДАТОК Б
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з обрання виборних представників
із числа студентів, які мають право брати участь у виборах ректора
Хмельницького національного університету
Конференція студентів факультету ___________________________________
Назва факультету

Хмельницького національного університету, що відбулася _______ лютого 2021 р.
Встановлена квота _____осіб
Прізвище, ім’я, по батькові

Шифр
академічної
групи

…

Результат
голосування*
ЗА
ПРОТИ

…

Примітки: *При голосуванні у відповідній графі «Результат голосування» необхідно проти
кожного прізвища поставити позначку «+» або іншу, що засвідчує Ваше
волевиявлення.
Кількість голосів «ЗА» не повинна перевищувати встановлену для факультету квоту.

На звороті!!!
Голова виборчої комісії факультету
МП

____________
Підпис

________________
Ініціали, прізвище

ДОДАТОК В
БЮЛЕТЕНЬ
для таємного голосування з обрання представників із числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними
та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора
Хмельницького національного університету
Конференція трудового колективу структурних підрозділів ( ____підгрупа) з
обрання представників із числа штатних працівників, які не належать до наукових,
науково-педагогічних та педагогічних, для участі у виборах ректора університету.
______ лютого 2021 р.

Встановлена квота

Прізвище, ім’я, по батькові

…

Назва підрозділу, посада

осіб

Результат
голосування*
ЗА
ПРОТИ

…

Примітки: - При голосуванні у відповідній графі «Результат голосування» необхідно проти
кожного
прізвища поставити позначку «+» або іншу, що засвідчує Ваше волевиявлення.
- Кількість голосів «ЗА» не повинна перевищувати встановлену для підгрупи квоту.

На звороті!!!
Голова виборчої комісії підрозділу
Карачун
МП

В. Я.

