
MJHJCTEPCTBO освrти I НАУКИ УКРАУНИ 

ДЕРЖАННИЙ УНIВЕРСИТЕТ IНТЕЛЕКТУ АJIЬНИХ TtXHOJJOПЙ 1 ЗВ ' ЯЗКУ 

с/6 . о~. сtШ/ 
НАКАЗ 

№ 01-02 - c,2~.f 
м . Одеса 

Про органiзацiю Виборчоi' кoмicii' 
з проведе,тя вuборiв ректора ДУ!ТЗ 

У зв 
1 

язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора 
Державного унiверситету iнтелектуальних технологiй i зв' язку та на 
виконання наказу Мiнiстерства освiти i науки Украi"ни «Про оголошення 
конкурсiв на замiщення посад керiвникiв закладiв вищо1 освiти» 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити Виборчу комiсiю з проведения виборiв ректора ДУIТЗ 
(далi - Виборча комiсiя) у складi згiдно з додатком 1. 

2. Для роботи Виборчоi" комiсi1 видiлити примiщення №107 в будiвлi 
ДУIТЗ за адресою: м. Одеса, вул. Кузнечна 1. 

3. Начальнику вiддiлу кадрiв Дюрягiнiй О. В., директору ВСП «ФКЗI 
ДУIТЗ» Петрусенко С.Ю.,директору ВСП «ФКВ ДУIТЗ» Радуловiй I.K. i 
директору ВСП "Iнститут пiдвищення квалiфiкацil фахiвцiв в галузi 
технiчного регулюваШIЯ та споживчо1 полiтики ДУIТЗ» Кощобi А.М. до 
01.09.2021 року надати Оргкомiтету станом на 01.09.2021р.: - список 
штатних наукових, науково-педагогiчних та педагогiчних працiвникiв, у тому 
числi i тих, хто перебувае у вiдпустцi, за структурними пiдроздiлами; -
список штатних працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними та 
педагогiчними працiвниками, у тому числi i тих, хто перебувае у вiдпустцi, за 
структурними пiдроздiлами; - список студентiв очно1 (денно1 форми 
навчання). 

4. Визначити 10.09.2021 р. кiнцевим термiном обрання представникiв 
для участi у виборах ректора ДУIТЗ з числа штатних працiвникiв, якi не е 
науковими, науково-педагоriчними та педагогiчними працiвниками, а також 
виборних представникiв з числа студентiв. 

5. Проректору з IP та РЗ Каравелкову C.I. забезпечити належнi умови 
для роботи Виборчоr кoмicir вiдповiдно до Положения про не1, з урахуванням 
карантинних обмежень. 

6. Контроль за виконанням цього наказу залиmаю за собою. 

В.о.ректора Олександр НАЗАРЕНКО 
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НЩ\tООIДНОСТI та OCBtTНIX вим1рювань 

f ДО6Р0130ЛЬС'ЪКЛ Старший nикладач кафедри електронiки та 
мiкросистсмноi' технiки Свiг.1шш Ва,-нлiвна 

4. ,---- ------,,---------------------1 ДЮРЯГIНА Начальник вiддiлу кадрiв 
Олександра Вiкторiвна 

5. 
КАЛЕНЧУК Надiя 
lванiвна 

6. 
СКЛЯРУК Анастасiя 
Вадимiвна 

7. 
СОРОКА Cepriй 
ВолодимироRич 

Голова первинноi' профспiлковоi' органiзацi1 
спiвробiтникiв ДУIТЗ 

Голова первинно1 профспiлковоi· органiзацil 
студентiв ДУIТЗ 

Старший викладач кафедри метрологi1 та 
метрологiчноrо ·1абе1печення 



8. 
ТЕРЗI Родiон Олегович Студент 4-1·0 курсу ;щнно'~' фоrми 11шtчu1111я . < >КР 

<<1:;аканавr» . снс1(iалы1iст1, «Л1помн· 1 · и ·щ1(iR ·ru 
ком11'ютср1ю- iнтсr·п(шщ1i тt;x110JI01 ' i 'i>, 

9. 
ТРИФОНОВА Ксенiя 
Володимирiвна 

ПроRi),НИЙ фaXiHCl(I, Ha!)ttaJtЫIO-MCrf'(ЩИtfJIOl 'O 
в1ддшу 


