
ПРОТОКОЛ № 21
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

м. Одеса 22 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 С.1., Бугеда Л.К., Кривошей А.А., Бородіна В.Я., Терзі 
М.В.
Присутні 5 осіб із 5. Засідання оргкомітету є правомочним.

Порядок денний:
1. Про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

ДУІТЗ двох примірників підсумкового протоколу про результати 
голосування.

2. Про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 
ДУІТЗ заяв та скарг поданих кандидатами на посаду ректора ДУІТЗ. 
спостерігачами.

3. Про визнання виборів ректора ДУІТЗ такими, що відбулись.
4. Про оприлюднення результатів виборів ректора ДУІТЗ.
5. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора 

ДУІТЗ на зберігання до архіву ДУІТЗ (протягом п’яти років).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

ДУІТЗ двох примірників підсумкового протоколу про результати 
голосування.

СЛУХАЛИ: Каравелкова С.І., голову Організаційного комітету, який 
доповів про отримання від голови Виборчої комісії з проведення виборів 
ректора ДУІТЗ два оригінальних примірники підсумкового протоколу про 
результати голосування на виборах ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за

проти 
утрималось

Рішення прийнято одноголосно.

5
немає
немає



УХВАЛИЛИ: Прийняти від голови Виборчої комісії з проведення 
виборів ректора ДУІТЗ два оригінальних примірники підсумкового 
протоколу про результати голосування на виборах ректора Державного 
університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

2. Про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 
ДУІТЗ заяв та скарг поданих кандидатами на посаду ректора ДУІТЗ, 
спостерігачами, а також рішення, прийняті за результатами розгляду.

СЛУХАЛИ: Каравелкова С.І., голову Організаційного комітету, який 
доповів про отримання від Виборчої комісії з проведення виборів ректора 
ДУІТЗ заяви поданої спостерігачем Щукіним О.С. та рішення, прийняті за 
результатами розгляду.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 5

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

УХВАЛИЛИ: Прийняти від Виборчої комісії з проведення виборів 
ректора ДУІТЗ заяви поданої спостерігачем Щукіним О.С. та рішення, 
прийняті за результатами розгляду.

3. Про визнання виборів ректора ДУІТЗ такими, що відбулись.

СЛУХАЛИ: Кривошей А.А., заступника голови Організаційного 
комітету, яка доповіла, що відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
вибори вважаються такими, що відбулись якщо участь у них взяли більше 
50% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен 
з яких має один голос і голосує особисто.

У виборах ректора ДУІТЗ взяло участь 91, 99% від загальної кількості 
осіб, що мають право брати участь у виборах ректора.

Відповідно до даних підсумкового протоколу з виборів ректора ДУІТЗ 
кандидат Назаренко Олександр Аскольдович набрав 51,7% голосів від 
загальної кількості осіб, що які мають право брати участь у виборах ректорах 
ДУІТЗ.

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 5

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.



УХВАЛИЛИ:
1. Вважати вибори ректора ДУІТЗ 22 вересня 2021 року такими, іцо 

відбулись.
2. Відповідно до підсумкового протоколу про результати 

голосування вважати обраним на посаду ректора ДУІТЗ Назаренка 
Олександра Аскольдовича.

4. Про оприлюднення результатів виборів ректора ДУІТЗ.

СЛУХАЛИ: Бугеду Л.К., секретаря Організаційного комітету, яка 
доповіла, що відповідно до пп. 20 п. 3.3. Положення «Про організаційний 
комітет з проведення виборів ректора Державного університету 
інтелектуальних технологій і зв’язку», Організаційний комітет оприлюднює 
результати виборів протягом 24 годин після складення протоколу про 
результати голосування з використанням інформаційних ресурсів ДУІТЗ 
(офіційного сайту або інформаційному стенді).

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 5

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.

У ХВАЛИЛИ: Оприлюднити результати виборів протягом 24 годин після 
складення протоколу про результати голосування на офіційному сайті 
ДУІТЗ.

5. Про передачу документації, пов’язаної з проведенням виборів ректора 
ДУІТЗ на зберігання до архіву ДУІТЗ (протягом п’яти років).

СЛУХАЛИ: Бугеду Л.К., секретаря Організаційного комітету, яка 
доповіла про необхідність передачі документації, пов’язаної з проведенням 
виборів ректора ДУІТЗ на зберігання до архіву ДУІТЗ (протягом п’яти років), 
відповідно до пп. 22 п. 3.3. Положення «Про організаційний комітет з 
проведення виборів ректора Державного університету інтелектуальних 
технологій і зв’язку».

Проведено відкрите голосування.
Результати голосування: за 5

проти немає
утрималось немає

Рішення прийнято одноголосно.



У ХВАЛИЛИ: Передати документацію, пов’язану з проведенням виборів 
ректора ДУТТЗ на зберігання до архіву ДУТТЗ (протягом п’яти років).

Голова організаційного комітету

Заступник голови організаційног

Секретар організаційного коміте

Член організаційного комітету

Член організаційного комітету

Л.К. Бугеда

М.В. Терзі

С.І. Каравслков

А.А. Кривошей

В.Я. Бородіна


