
ПРОТОКОЛ № 13
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

м. Одеса 03 вересня 2021 року

Згідно наказу в.о. ректора від 30 липня 2021 року №01-02-210 «Про 
внесення змін до персонального складу Організаційного комітету з проведення 
виборів ректора Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв’язку» склад Організаційного комітету -  5 осіб.

Присутні: Каравелков С.І., Кривошей А.А., Бородіна В .Я., Бугеда Л.К. 
Присутні 4 особи із 5 осіб, що складає 80 % членів Оргкомітету. Засідання 
оргкомітету є правомочним.

Порядок денний:
1. Про визначення квоти представників з числа штатних наукових, 

науково-педагогічних та педагогічних працівників, визначення квоти з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ 
ДУ1ТЗ» та визначення квоти представників з числа студентів денної форми для 
участі у виборах ректора ДУІТЗ.

2. Про формування груп структурних підрозділів працівників ДУІТЗ, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
обрання представників для участі у виборах ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку згідно визначених квот.

3. Про формування груп структурних підрозділів працівників ВСП «ФКЗІ 
ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для обрання представників для участі у виборах 
ректора ДУІТЗ згідно визначених квот.

4. Про затвердження графіку проведення зборів штатних працівників 
ДУІТЗ, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для обрання представників ДУІТЗ для участі у виборах ректора 
ДУІТЗ.

5. Про затвердження графіку проведення зборів штатних працівників 
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання представників 
ДУІТЗ для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

6. Про затвердження графіку проведення зборів з числа студентів ДУІТЗ, 
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ» для участі у виборах ректора 
ДУІТЗ.



7. Про порядок передачі копій рішення Організаційного комітету про 
затвердження квот представників відповідним керівникам структурних 
підрозділів ДУІТЗ та Студентській раді ДУІТЗ.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про визначення квоти представників з числа штатних наукових, 
науково-педагогічних та педагогічних працівників, визначення квоти 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та 
ВСП «ФКВ ДУІТЗ» та визначення квоти представників з числа студентів 
денної форми для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Каравелкова С.1., голову Організаційного комітету, який 
доповів про квоти представників з числа штатних наукових, науково- 
педагогічних та педагогічних працівників, квоти з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ» та квоти представників з 
числа студентів денної форми для участі у виборах ректора ДУІТЗ згідно з 
додатком №1.

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Визначити згідно з додатком №1:
1) квоти представників з числа штатних наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників;
2) квоти з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 

педагогічними та педагогічними працівниками ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та 
ВСП «ФКВ ДУІТЗ»;

3) квоти представників з числа студентів денної форми для участі у 
виборах ректора ДУІТЗ.

2. Про формування складу груп працівників структурних підрозділів 
ДУІТЗ, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ, 
згідно визначених квот.

за 4
проти немає
утрималось немає



СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного 
комітету, яка запропонувала, з метою оптимізації процесу обрання 
представників, розподілити штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками на групи, в які об’єднуються 
працівники декількох структурних підрозділів для обрання представників для 
участі у виборах ректора ДУІТЗ згідно визначених квот.

Проведено відкрите голосування

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Сформувати та затвердити склад груп штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками структурних підрозділів ДУІТЗ для обрання представників для 
участі у виборах ректора ДУІТЗ, згідно визначених квот.

3. Про формування складу груп працівників ВСП «ФК31 ДУІТЗ» та ВСП 
«ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ 
згідно визначених квот.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного 
комітету, яка доповіла про необхідність формування груп структурних 
підрозділів працівників ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
обрання представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ, згідно визначених 
квот.

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:

за 4
проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

за 4
проти немає
утрималось немає

УХВАЛИЛИ:
1. Сформувати та затвердити склад груп структурних підрозділів



працівників ВСП «ФК31 ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання 
представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ, згідно визначених квот.

4. Про затвердження графіку проведення зборів штатних працівників 
ДУІТЗ, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для обрання представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного комітету, 
яка доповіла про графік проведення зборів штатних працівників ДУІТЗ, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
обрання представників ДУІТЗ для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:

за 4
проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення зборів штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
для обрання представників для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

5. Про затвердження графіку проведення зборів штатних працівників 
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання представників 
ДУІТЗ для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного 
комітету, яка доповіла про графік проведення зборів штатних працівників ВСП 
«ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання представників 
ДУІТЗ для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:



Рішення прийнято одноголосно.

за 4
проти немає
утрималось немає

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення зборів штатних працівників 
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ», які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання представників 
ДУІТЗ для участі у виборах ректора ДУІТЗ.

6. Про затвердження графіку проведення зборів з числа студентів ДУІТЗ, 
студентів ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та студентів ВСП «ФКВ ДУІТЗ» для участі у 
виборах ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного 
комітету, яка доповіла про графік проведення зборів з числа студентів ДУІТЗ, 
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ» для участі у виборах ректора 
ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:

за 4
проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення зборів з числа студентів 
ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ» для участі у виборах 
ректора ДУІТЗ.

7. Про порядок передачі копій рішення Організаційного комітету про 
затвердження квот представників відповідним керівникам структурних 
підрозділів ДУІТЗ та Студентській раді ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Каравелкова С.І., голову Організаційного комітету, який 
доповів про необхідність передачі копій рішення Організаційного комітету про 
затвердження квот представників відповідним керівникам структурних



підрозділів ДУІТЗ та Студентській раді ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП 
«ФКВ ДУІТЗ».

Проведено відкрите голосування.
Результати відкритого голосування:

за 4
проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Передати копію рішення Організаційного комітету про 
затвердження квот представників відповідним керівникам структурних 
підрозділів, Студентській раді ДУІТЗ, ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ 
ДУІТЗ».

Голова організаційноЕбгїсоміті 

Заступник голов 

Секретар організацій 

Член організаційного

Р~ч !(Л С.1. Каравелков

A.А. Кривошей 

Л.К. Бутеда

B.Я. Бородіна



Додаток №1

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Голова

Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 

Державного університету 
них технологій і зв’язку

А С.І. Каравелков

Проток Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Державного 

університету інтелектуальних технологій і
зв’язку

від 03 вересня 2021 року № 13

Розрахунок квот виборних представників з числа штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, 
представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками та 

представників з числа студентів денної форми навчання для участі у виборах ректора ДУІТЗ

Структурний підрозділ НПП, НП, 
ПП

Студенти денної 
форми навчання / 

виборці
Інші працівники / виборці ВИБОРЦІ

ДУІТЗ 235 - 272/ 32 267
Ф-т ТР - 453/ 11 - 11
Ф-т ІТК - 851/ 21 - 21
Ф-тБСК - 231/6 - 6
Ф-т ЕАМ - 296/ 8 - 8
ВСП БНВЦ 2 - - 2



ВСП в н н ц 1 2 1
ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» 35 490/ 12 18/2 49
ВСП «ФКВ ДУІТЗ» 49 310/ 8 73/9 65
ПЖ ДУІТЗ 6 - 3 6

ВСЬОГО 328 2631/66 368/ 43 437

ВСЬОГО: 437 осіб в т.ч.:

НПП, НП, ПП -  328 (75,06%) 
Студенти -  66 (15,10%)
Інші -  43 (9,84%)



Додаток №2

-«^ЇВД^ДЖ ЕНО»
<^гКТУА/,А4 олова 
}^гі пащіїно і^о^м  і тету 
^едеил^ Мборі^?ектора 
1рржмддет\унір#^: Ітету 
йи*,

равелков

Протокол засідання Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Державного 

університету інтелектуальних технологій і зв’язку 
від 03 вересня 2021 року № 13

ГРАФІК
проведення зборів штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для обрання 

представників для участі у виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

№ Найменування структурних підрозділів та/або посад Квота
представництва Дата Час Місце

1 . ВСП «ФКВ ДУІТЗ» 9 09.09.2021 10:00 Навч. корпус №1, 
актова зала

2. ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» 2 09.09.2021 12:00 ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ»

л
3 . Приймальна комісія, Відділ кадрів, Канцелярія, Архівний відділ, 

Навчально-методичний відділ. Ректорат, Загальний відділ
5 08.09.2021 13:00 Голови, навч. корпус

ауд. 223

4. Допоміжний персонал освітнього процесу кафедр/факультетів 5 08.09.2021 13:00 Голови, навч. корпус 
Актова зала



5. Відділ бухгалтерського обліку, Планово-фінансовий відділ, Науково- 
дослідна частина. Науково-навчально-виробнича лабораторія 
мережних технологій, Навчально-наукова лабораторія операторської 
діяльності, Відділ патентно-ліцензійної роботи, стандартизації, 
науково-технічної інформації, Відділ науково-технічної інформації

2 08.09.2021 09:00 Голови, навч. корпус 

ауд. 223

6. Відділ соціально-психологічної роботи, Відділ міжнародних зв'язків, 
Відділ виховної роботи, Штаб цивільної оборони, Юридичний відділ, 
Редакційно-видавничий відділ, Навчально-науковий центр виховної 
роботи, Навчально-науковий центр педагогічної майстерності, 
Бібліотека, Відділ технічних засобів навчання

4 08.09.2021 11:00

Голови, навч. корпус 

ауд. 223

7. База відпочинку "Електрон", Відділ матеріально-технічного 
постачання. Служба головного енергетика, Служба головного 
механіка, Служба пожежної безпеки, Транспортна група, 
Експлуатаційно-технічний відділ, Група поточного ремонту, 
Гуртожиток № 1, Гуртожиток № 2, Гуртожиток № 3, Гуртожиток № 4, 
Гуртожиток № 5, Гуртожиток № 6, Лабораторний корпус № 2, 
Головний навчальний корпус, Навчальний корпус № 1,Навчальний 
полігон, Служба охорони праці

16 08.09.2021 09:00 Голови, навч. корпус 
Актова зала

Всього 43



Додаток №3

Протокол засідання Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Державного 

університету інтелекту альних технологій і зв'язку 
від 03 вересня 2021 року № 13

ГРАФІК
проведення зборів Конференції студентів Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку 

і ВСП «ФКЗІ ДУІТЗ» та ВСП «ФКВ ДУІТЗ» для обрання представників з числа студентів 
для участі у виборах ректора Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

№ Найменування групи студентів Квота
представництва Дата Час Місце

1. Факультет телекомунікацій та радіотехніки 11 09.09.2021 16:00 Актова
зала

2. Факультет інформаційних технологій та кібербезпеки 21 09.09.2021 16:00 Актова
зала

3. Факультет бізнесу та соціальних комунікацій 6 09.09.2021 16:00 Актова
зала

4. Факультет електроніки, автоматизації та метрології 8 09.09.2021 16:00
Актова
зала



5. Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 
зв’язку Державного університету інтелектуальних технологій і 12 09.09.2021 16:00 Актова

зала

6.
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж 
вимірювань Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку»

8 09.09.2021 16:00 Актова
зала


