
ПРОТОКОЛ № 15
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

м. Одеса 10 вересня 2021 р.

Згідно наказу в.о. ректора від ЗО 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 C.L, Бугеда Л.К., Бородіна В.Я., Кривошей A.A.

Присутні 4 особи із 5 осіб. Засідання оргкомітету є правомочним.

Порядок денний:
1. Про акредитацію спостерігачів від кандидата на вибори ректора 

ДУІТЗ Стрелковської І.В.
2. Про розгляд скарги щодо усунення виявлених порушень в ході 

проведення виборів ректора ДУІТЗ від кандидата на посаду ректора ДУІТЗ 
Сіленко А. О.

3. Про розгляд заяви щодо надання інформації від кандидата на 
посаду ректора ДУІТЗ Сіленко А.О.

4. Про розгляд адвокатського запиту та заяви адвоката Щукіна О.С. 
за вих. №09/09/21-3 від 09.09.2021.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора 
ДУІТЗ на вибори ректора ДУІТЗ Стрелковської І.В.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступник голови Організаційного комітету, 
яка доповіла про отримання заяви про вчинення заходів з допуску осіб до 
участі у виборах ректора Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку у якості спостерігачів за ходом голосування, визначених 
кандидатом на посаду від кандидата на посаду ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку Стрелковської Ірини 
Вікторівни від 09.09.2021.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 4

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.



УХВАЛИЛИ: Прийняти заяву про вчинення заходів з допуску осіб до 
участі у виборах ректора Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку у якості спостерігачів за ходом голосування, визначених 
кандидатом на посаду від кандидата на посаду ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку Стрелковської Ірини 
Вікторівни від 09.09.2021 та акредитувати спостерігачів:

- Щукін Олександр Сергійович;
- Кифоненко Владислав Борисович;
- Дубчак Ігор Валерійович;
- Жеребцова Катерина Юріївна;
- Домінгес Віктор Маурович;
- Сур’єв Іван Костянтинович.
Видати акредитованим особам посвідчення.

2. Про розгляд скарги щодо усунення виявлених порушень ході 
проведення виборів ректора ДУІТЗ від кандидата на посаду ректора ДУІТЗ 
Сіленко А.О.

СЛУХАЛИ:
Каравелкова С.І., голову Організаційного комітету, який доповів про 

отримання скарги щодо усунення виявлених порушень ході проведення 
виборів ректора ДУІТЗ від кандидата на посаду ректора ДУІТЗ Сіленко А.О.

Кривошей A.A., заступника голови Організаційного комітету, яка 
повідомила про те, що на засідання Організаційного комітету була запрошена 
кандидат на посаду ректора ДУІТЗ Сіленко А.О.

Про дату, час та місце розгляду скарги кандидат на посаду ректора ДУІТЗ 
Сіленко А.О була повідомлена, однак на засідання Організаційного комітету
- не з’явилась.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за

проти 
утрималось

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти та розглянути скаргу щодо усунення виявлених 
порушень ході проведення виборів ректора ДУІТЗ від кандидата на посаду 
ректора ДУІТЗ Сіленко А.О. за відсутності скаржника. Повідомити 
скаржника про рішення за результатами розгляду.

3. Про розгляд заяви щодо надання інформації від кандидата на посаду 
ректора ДУІТЗ Сіленко А.О.

СЛУХАЛИ:
Каравелкова С.І., голову Організаційного комітету, який доповів про 

отримання заяви щодо надання інформації від кандидата на посаду ректора 
ДУІТЗ Сіленко А.О.

4
немає
немає



Кривошей A.A., заступника голови Організаційного комітету, яка 
повідомила про те, що на засідання Організаційного комітету була запрошена 
кандидат на посаду ректора ДУІТЗ Сіленко А.О.,

Про дату, час та місце розгляду скарги кандидат на посаду ректора ДУІТЗ 
Сіленко А.О була повідомлена, однак на засідання Організаційного комітету
- не з’явилась.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 4

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти та розглянути заяву щодо надання інформації від 
кандидата на посаду ректора ДУІТЗ Сіленко А.О. за відсутності 
скаржника. Повідомити скаржника про рішення за результатами розгляду.

4. Про розгляд адвокатського запиту та заяви адвоката Щукіна О.С. за вих. 
№09/09/21-3 від 09.09.2021.

СЛУХАЛИ: Кривошей A.A., заступника голови Організаційного комітету, 
яка доповіла по отримання адвокатського запиту від адвоката Щукіна О.С.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 4

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти адвокатський запит від адвоката Щукіна О.С. за 
вих. №09/09/21-3 від 09.09.2021 та надати відповідь у строк згідно чинного 
законодавства.

Голова організаційного ко

Заступник голови органі: 

Секретар організаційног

Член організаційного комітет

С.І. Каравелков

A.A. Кривошей 

Л.К. Бугеда

B.Я. Бородіна


