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Про орzанiзацiю mа провеdення
вuборiв рекmора !УIТЗ

17 лютого 202| р. МОН було оголошено конкурс на посаду ректора
{ержавного унiверситету irrгелектуilJlьнlD( технологiй та зв' язку.

Листом МОН Украrлш вiд 2|.04.202| р. Ns llТ1=275З визначено в

перелiк кандидатур претендеrrтiв на посаду ректора Щержавного унЬерситету
irrгелектузtлънIlD( технологiй та зв'язку.

Пуrжтами 2|, 3 та 4 Постанови КМУ вiд 05. |2.2014 р. Ng 726 кПро
затвердження Методичних рекомеrцацiй щодо особлIшостей виборчоi
системи та порядку обранrrя керiвrпша закJIаду влпцоi освiти> визначасться,
що:

засновник (МОН Украiшл) може призначати виконувача обов'язкiв
керiвнl,шса закJIаду вшцоi оовiти з момеЕту утворення Bitк€lHTHoi посади до
обрання таlабо призначешrя керiвника в уст€lновленому законом rrорядку,

вибори керiвrпша проводяться з дотримаш{rIм TaKlж пршil$шIiв:
вiдкрlтгостi, гласностi, тасмного та вiлъного волевиrtвлеЕнll, добровiльноi
yracTi у виборах, демократичностi, забезпечення pbHocTi прав yracHlжiB
виборiв;

забезпеченIuI проведеннrI виборiв здiйсr*оеться засновником
закJIаду вrдrlоi освiти або уповнов&кеною ним особою.

Звертаючи увагу на чиселънi гrорушення, якi виявлено кtшцидатами на
посаду ректора, ixHi скарги до MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни, з метою
забезпечення виконанIuI норм Закону Украiни кГIро вшIIу ocBiTy>>, Статуту
ДУIТЗ, irшIrж нормативно-правовIл< актЬ, адмiнiстрацrсю Унiверситету було
rтризначено службове розслiдуваннll, за результатами якого встtlновлено
настуIIне.

1. CyTTcBi недолiки у кадровiй роботi при зарахраIпri/переведеннi до
ДУIТЗ спiвробiтнрlкiв ОНАЗ iM. О.С. Попова на KepiBHi посади Еаукових,
науковO-педагогiчнlD( та педагогiчrшлх працiвнr,шсiв, особлr,во призначешu[
так звzlнlD( викоFIуIочих обов'язкiв завiдувачiв кафедр та керiвникiв
структурrшх пiдроздiлiв (факулътетiв, iнститутiв, вiллiлiв), 1цо празвело dо
чuсельнuх порушень у форлаування склаdу Вченоi раdu ДУIТЗ, через HepiBHi
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волевuявлення часmLtнlt KepiлHozo склаdу iнсmumуmiв, факульmеmiв mа
кафеdр Унiверсumеmу.

2. Вiдсугнiсть сформованIlD( та зареестрованI,ж у визначениЙ
законодtlвством спосiб первинних профспiлковюr органiзаuiй спiвробiтникiв
та студентiв ýУIТЗ (не сформованi), а тчкож не виконашu[ Закону Украitшл
<Про виIцу ocBiTy> в частrаrri cTBopeHHlI органiв СтудеrrгськОго
самоврядраннJI ДУIТЗ, u4о унеfurожлuвlаю забезпечення свобоdu
волевuявлення спiвробimнuкiв mа сmуdенmiв, iiню повноцiнну учасmь в

управлiннi заклаdом вuu4оt ocBimll на прuнцuпах piBHocmi, прозоросmi mа
deMoKpamit.

3. Вiдверта манiгrуляцiя процедурами розробки/погодженшI з

первинними профспiлковими органiзацiями ДУIТЗ та студеIIтсъкого
самоврядуваннJI ДУIТЗ, призначешfl голови Органiзацifuiого KoMiTeTy без

затверджеЕнlI рiшеr*rям Вченоi ради вiдrrовiдного ПоложеннlI, прuзвелtl dо
безпidсmавноzо прuзначення на цю посаDу спiвробimнuка, без вidповidноzо
cmailq) робоmu.

4, Пiдроблення Протоколiв Оргшiзаuifurого KoMiTeTy, несвоечасне
висвiтлення/пршсовувztння документiв вiд yracrшrciB виборчого процесу та
громадськостi, трудового колективу ДУIТЗ, 1цо форпryе пidсmавu dля
оскарження йоzо piuleHb mа piuleHb вuборцiв в цiлол,tу.

5. Порушешrя послiдовностi приfuiяття Вченою радою ДУIТЗ
Положеrъ, що регламентують увесь цроцес виборiв ректора ДУIТЗ, грубi
орфографiчнi та змiстовнi помилки у визначеннrI cTiDKy роботи в Унiверсlrгетi
членiв IцD( органiв, протягування через прlйrrятi у незаконнrй спосiб
положенюtх, нецрироднI,D( (тимчасовIlж колективiв> з числа не науково-
педагогiчrпоr працiвrпшсiв, вiдсугнiсть наJIежним чином оформленюr
Протоколiв Вченоi ради, якими приhлалися yci документи, що забезпечуютъ
органiзацiю та цроведення виборiв ректора ДУIТЗ, перетворили вибори

ректора Еа зазд€lJIегiдь прописанrш1 cпeKTaKJrъ з вйомилл кiнцем, та повиннi
знайrги свою ощIшу вiдповiднрtми цравоохоронними органitми в частr,tri
пiдроблеrшrя та фа;lьсифiкацii докумеrrгiв ,Щержавного унiверсlаlгету
irrтелекту€lJьнlп( технологiй та зв'язку.

На пidсmавi вuu4езсвначеноzо, з меmою реалiзацii сmраmеzii МОН
Украiнu tцоdо сmворення ефекmuвноi лпоdелi aBmoHoll,tHolo ЗВО, повернення
вuборчоzо процесу в правове поле mа всебiчне спрIlяння BiлbHoltty

воле вuявл енню Bcix, б е з вlлкпючення, спiвро б imнuкiв ДУrТЗ

нАкАзуIо

1, Скасувати накзв в.о. ректора Воробiеrшса П.П. вiд 24.02.202l р.
Ns 01-02-35 про затвердженнrI Вченоi ради .Щержавного унЪерсll:гету
irrтелекту€LльнIlD( технологiй та зв'язку та призначити HoBi вибори скJIаду
ВченоI ради ДУIТЗ з числа IIITaTHIж спiвробiтшлrсiв.

2. Скасувати Haкirз в.о. ректора Воробiеrжа П.П. вiд 22.а2.202Т р.
]ф 01-02-30 гrро органiзацiю та rrроведенIrя виборiв ректора,ЩУIТЗ.



3. Звернутися до MiHicTepcTBa освiти i науки YKpaiiпl з пропозl,шliею

перенести строк виборЬ ректора ДИТЗ до момеЕту формування у з.жонному
поряшу Bcix оргшriв управлiт*lя ДИТЗ, гIервиннI,D( гrрофесйlпшr органiзацiй,
оргшriв сil},IоврядувrlннrL Вченоi рад.1 ДУIТЗ, €tJIе не гliзнiше нiж вересень

202l р.
4. ,Щовести нЕlказ до Bcix керiвrпшсiв струIffурlпшl пiдроздiлiв ДУIТЗ.
5. Забезпещrги оцриJIюдIення Iрого наказу IIшfl(ом розмiщеrrrrя на

офiцiйному сай,гi ДУIТЗ.

Контроль за викоЕаннrIм наказу заJIишitю за собою

в.о. ректора О.А. Назаренко


