МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
імені академіка В. Лазаряна

НАКАЗ
“ 05 ”

02

2015 р.

м. Дніпропетровськ

№ 47

Про організацію та
проведення виборів
ректора університету
У зв’язку з оголошенням конкурсу Міністерством освіти і науки України 02 лютого
2015 року на зайняття посади ректора Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (наказ МОН України від 22.01.2015 р.
№ 21-К)
Н А К А З У Ю:
1. Вибори ректора Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В. Лазаряна (далі Університет) провести 28 квітня 2015 року.
2. Для проведення організаційної роботи по проведенню виборів призначити
організаційний комітет Університету у складі:
1. БОДНАР Борис Євгенович – перший проректор;
2. ПОПОВИЧ Микола Михайлович – декан факультету «Мости і тунелі»;
3. КОЛОДІЙ Наталя Іванівна – лаборант кафедри Локомотиви;
4. ЯЦЕНКО Дмитро Корнійович – проректор з АГР;
5. АФАНАСОВ Андрій Михайлович – декан факультету «Електрифікація
залізниць»;
6. ДОВБНЯ Микола Петрович – декан Механічного факультету;
7. ГНАТЕНКО Василь Павлович - декан факультету «Організація будівництва
доріг та експлуатація колії»;
8. КРАСНЮК Андрій Віталійович – декан факультету «Промислове та цивільне
будівництво»;
9. ВЕРНИГОРА Роман Віталійович – декан факультету «Управління процесами
перевезень»;
10. ПОЛІШКО Тетяна Валеріївна - декан Економіко-гуманітарного факультету ;
11. СКАЛОЗУБ Владислав Васильович – декан факультету «Технічна
кібернетика»;
12. ХУДЕНКО Валерій Федорович – директор центру безвідривної освіти;
13. ДОВГАНЮК Степан Степанович – директор Львівської філії;

14. ЧОРНИЙ Євген Ярославович – директор Львівського коледжу транспортної
інфраструктури;
15. ДІДАНОВ Віктор Іванович – директор Миколаївського коледжу транспортної
інфраструктури;
16. КОСТЮК Наталя Петрівна – начальник юридичного відділу;
17. МАТУСЕВИЧ Олександр Олександрович – начальник навчального відділу;
18. ОСТРОВЕРХОВ Микола Петрович – доцент кафедри Будівельна механіка,
голова профспілкової організації;
19. МОРОЗ Олена Вадимівна – голова профспілкової організації студентів;
20. ЯРОВИЙ Максим Борисович – студент 431 групи, голова студентського
самоврядування;
21. КОЛЕСНИКОВА Тетяна Олександрівна – директор навчально-технічної
бібліотеки;
22. ТКАЧ Віра Федорівна – головний бухгалтер бухгалтерії університету;
23. КОЗАЧЕНКО Дмитро Миколайович – начальник науково-дослідної частини.
2.1. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень Закону України
«Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника
вищого навчального закладу, методичних рекомендацій, затверджених Кабінетом Міністрів
України з цього питання, Положення щодо організації виборчої системи та проведення
обрання ректора Університету та Положення про організаційний комітет з проведення
виборів ректора Університету.
2.2. Організаційному комітету організувати висунення претендентів на посаду ректора
Університету на засіданнях вчених рад факультетів, кафедр, зборах співробітників та
студентів. Результати таких засідань та зборів фіксувати у вигляді витягів з протоколів
засідань та зборів.
2.3. Організаційному комітету разом з кожним з кандидатів на посаду ректора
визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на кожній виборчій дільниці.
Забезпечити можливість присутності претендента при реалізації процедури голосування, при
проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу по результатам голосування.
2.4. Організаційному комітету розробити положення по виборах представників
колективів, що беруть участь у виборах ректора та не віднесених до категорії наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників. Положення затвердити на засіданні вченої
ради Університету.
2.5. Організаційному комітету розробити положення по виборах представників
коллективу студентів, що беруть участь у виборах ректора. Положення затвердити на
засіданні вченої ради Університету.
2.6. Оганізаційному комітету розробити положення про виборчі комісії,
проведення виборчої компанії та затвердити його на засіданні вченої ради.

порядок

2.7. Встановити кінцевий термін обрання виборних представників з числа працівників
університету, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а
також з числа студентів (курсантів) для участі у виборах ректора університету 30 березня
2015 року.

3. Відділу кадрів скласти алфавітний список виборців (наукових співробітників,
науково-педагогічних робітників, педагогічних працівників) по факультетам, інституту,
коледжам та філіалу, а в організаційний комітет передати чисельний склад працівників цих
категорій по підрозділам.
4. Відділу кадрів передати організаційному комітету чисельний склад інших категорій
співробітників та студентів денної форми навчання по факультетам, інституту, коледжам,
філіалу та підрозділам що не входять до складу факультету, коледжу, філіалу.
5. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора Університету звертатись до
організаційного комітету для організації зустрічей з співробітниками та студентами
(кандидат на посаду ректора – претендент на посаду ректора, який одержав від Міністерства
освіти і науки України рішення на право участі у виборах, як кандидата на посаду ректора).
6. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити центральну
виборчу комісію у складі:
1. БАРКАЛОВ Володимир Миколайович – начальник відділу кадрів університету;
2. ЩЕРБАКОВА Тетяна Олексіївна – помічник ректора;
3. ЖОВТОНОГА Микола Миколайович – проректор з науково-педагогічних та
соціально-економічних питань;
4. КУЗНЕЦОВ Віталій Миколайович - завідувач кафедри Вища математика;
5. ПАТЛАСОВ Олександр Михайлович – директор навчально-науковометодичного центру післядипломної освіти.
6. ВЛАСОВА Тетяна Іванівна - завідувач кафедри Філологія та переклад.
7. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу
дільницю № 1 (м. Дніпропетровськ) та дільничну виборчу комісію № 1 у складі:
1. БІЛЯЄВ Микола Миколайович - завідувач кафедри Гідравліка та
водопостачання;
2. ХРИЩЕНЮК Сергій Іванович – начальник Інформаційно-обчислювального
центру;
3. МАРЦЕНЮК Лариса Володимирівна - доцент кафедри Економіка та
менеджмент;
4. ХОМЕНКО Ірина Юріївна – молодший науковий співробітник ГНДЛ «Вагони»;
5. НЕДУЖА Лариса Олександрівна – доцент кафедри Будівельна механіка;
6. БОРИЧЕВА Світлана Вікторівна – асистент кафедри Станції та вузли;
7. ЛОГВІНОВА Наталія Олександрівна – доцент кафедри Управління
експлуатаційною роботою;
8. КАРЗОВА Оксана Олександрівна - доцент кафедри Електротехнічна
електромеханіка;
9. КИРИЛЮК Тетяна Ігорівна – доцент кафедри Електропостачання залізниць;
10. СОЛОМКА Валентина Іванівна - доцент кафедри Мости;
11. ДУБІНЧИК Ольга Іванівна - доцент кафедри Тунелі, основи та фундаменти;
12. ЧЕРНИШОВА Оксана Сергіївна – доцент кафедри Проектування і будівництво
доріг;
13. ЗВОНАРЬОВА Ольга Віталіївна - доцент кафедри Вища математика;

14. ДОРОГАНЬ Тетяна Євгенівна – доцент кафедри Фізика;

15. ВЛАСОВА Ольга Петрівна – доцент кафедри Філософія та соціологія;
16. ПОЧЕЧУН Олена Ігорівна – старший викладач Фінанси та економічна безпека;
17. СЕРДЮК Тетяна Миколаївна – доцент кафедри Автоматика, телемеханіка та
зв'язок;
18. ШАПОВАЛ Ірина Вікторівна – старший викладач кафедри Комп’ютерні
інформаційні технології;
19. ПРИСТИНСЬКА Вікторія Вікторівна - асистент кафедри Управління
проектами, будівлі та будівельні матеріали;
20. ОРЛОВСЬКА Катерина Юріївна - асистент каф. Будівельне виробництво та
геодезія;
21. ГРОМОВА Олена Вячеславівна – доцент кафедри Управління проектами,
будівлі та будівельні матеріали;
22. БУЗУК Інна Володимирівна – завідувач навчального кабінету навчальної
частини кафедри Військової підготовки.
23. ЗАЯЦЬ Юрій Львович – завідувач кафедри Безпека життедіяльності;
24. МАРТИРОСЯН Оксана Анатоліївна – фахівець 2 кат. відділу кадрів по НДЧ;
25. КРАВЧЕНКО Надія Євгенівна – заступник начальника відділу кадрів.
8. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу
дільницю № 2 (м. Львів, Львівська філія Університету) та дільничну виборчу комісію № 2 у
складі:
1. БОЛЖЕЛАРСЬКИЙ Ярослав Володимирович – доцент кафедри Рухомий склад
та колія;
2. ШАРГУН Тетяна Олексіївна – доцент кафедри Гуманітарних та соціальноекономічних дисциплін, голова профкому;
3. ЧОРНИЙ Борис Іванович – доцент кафедри Транспортних технологій;
4. КОВАЛЬЧУК Віталій Володимирович – завідувач лабораторії;
5. ГЕРАСИМЧУК Валерій Володимирович – завідувач господарством;
6. ФЕДУНЬ Тарас Іванович – заступник голови профспілки студентів, студент.
9. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу
дільницю № 3 (м. Миколаїв, Миколаївський коледж транспортної інфраструктури) та
дільничну виборчу комісію № 3 у складі:
1. ТІТОВ Сергій Сергійович – заступник директора з виховної роботи;
2. КУЛАКОВ Сергій Іванович – завідувач відділення, голова профспілки;
3. ШОКОЛОВСЬКА Олена Григорівна – викладач;
4. КЛЮХІНА Лариса Олександрівна – адміністратор з обслуговування
інформаційних систем;
5. Журавель Євген Олександрович – студент 4-го курсу.
10. Для проведення голосування по виборам ректора Університету створити виборчу
дільницю № 4 (м. Львів, Львівський коледж транспортної інфраструктури) та дільничну
виборчу комісію № 4 у складі:
1. БІЛИЙ Віталій Адамович – заступник директора з навчальної роботи;
2. КУЧЕРУК Святослав Лаврентійович – голова профкому;

3. ДАНИЛИК Зоряна Зенонівна – заступник директора з виховної роботи;

4. ПОЛОЗОВА Людмила Михайлівна – завідувач відділенням «Бухгалтерський
облік»;
5. ГАВРИЛЕНКО Анна Робертівна – викладач;
6. РАДИК Наталія Андріївна – староста групи ЗР-77;
7. ЛУПАНЬ Христина Ігорівна – староста групи ЗР-78.
11. Затвердити графік проведення заходів щодо проведення процедури обрання
ректора Університету (Додаток № 1 до наказу).
12. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення – аудиторія № 314.
13. Начальнику загального відділу довести наказ до всіх керівників підрозділів та
посадовим особам вказаних у наказі під розпис для цього дозволено розмножити наказ у РВВ
та розмістити на веб-сайті університету.
14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.О. РЕКТОРА УНІВЕРСИТЕТУ

О.М.ПШІНЬКО

Проект наказу вносить:
НЗ
Б.Є.Боднар

Узгоджено:
НК

В.М.Баркалов

НФ

В.Ф.Ткач

ПФК

М.П.Островерхов

в.о. НЮ
НА

Л.Д.Краснов
С.І.Щербакова

Додаток № 1
до наказу від «___» _____ 2015 р.
№ _______
Графік
проведення заходів процедури обрання ректора університету
Заходи
1

Термін виконання
Відповідальний
2
3
Конкурс оголошено 02 лютого 2015 року
(наказ МОН України від 22.01.2015 р. № 21-К)
Вибори призначені на 28.04.2015 р.
Видання наказу про
Протягом 7 календарних днів перший
організацію виборів
з дати оприлюднення
проректор;
ректора Університету
оголошення
начальник відділу
кадрів;
навчальний відділ
Розміщення оголошення
Не пізніше 3 днів
організаційний
про вибори ректора
з дати оприлюднення
комітет
Університету на вебоголошення
сайці університету
Розробка та
До 16.02.2015 р.
організаційний
затвердження Вченою
комітет
радою Університету
Положення щодо
організації виборчої
системи та проведення
обрання ректора
Університету
Розробка Положення
До 16.02.2015 р.
організаційний
щодо обрання
Затверджується Вченою
комітет;
представників для участі
радою Університету
начальник
у виборах з числа
навчальноштатних працівників, які
методичного
не є наукововідділу
педагогічними та
педагогічними
працівниками
Розробка Положення
До 16.02.2015 р.
організаційний
щодо обрання
Затверджується конференцією комітет;
представників для участі
студентів та курсантів
декани
у виборах з числа
Університету
факультетів;
студентів
директори
коледжів та філії
Формування
До 27.02.2015 р.
голова
Центральної виборчої
Затверджується конференцією студентського
комісії студентів
студентів та курсантів
самоврядування;
(курсантів)
голова профкому
студентів;
голова профкому
університету

Примітка
4

23. Р
2.1 П.

24. Р
2.1 П.

22. Р

22 абзац 2. Р

абзац 2 п. 22. Р
1.1, 1.3, 1.7, 1.8
Положення
студентів
ч. 2 ст. 42 Закону
України «Про
вищу освіту»
від 01.07.14 р.

Складання алфавітного
списку наукових,
науково-педагогічних,
педагогічних
працівників по фа
культам, філіалу,
коледжів і передача
чисельного складу
працівників цих
категорій по підрозділам
в організаційний комітет
Складання та передача у
організаційний комітет
чисельного складу
інших співробітників по
підрозділам, що не
входять до складу
факультетів, філіалу,
коледжу
Висунення та обрання
представників
співробітників та
студентів та передача
списків до центральної
виборчої комісії

Складання та передача
Центральній виборчій
комісії списків осіб які
мають право брати
участь у виборах та
передача їх дільничним
виборчим комісіям
Розробка порядку
організації роботи
спостерігачів
Отримання списку
кандидатур на посаду
ректора Університету
претендентів від МОН
України

Не пізніше 5 календарних днів начальник відділу 2.5 П.
з дати видання наказу
кадрів

Не пізніше 5 календарних днів начальник відділу 2.6 П.
з дати видання наказу
кадрів

До 30.03.2015 р.

організаційний
комітет;
керівники
підрозділів;
декани
факультетів;
голова профспілкової організації
університету і
студентів;
голова
студентсько-го
самоврядування
організаційний
комітет

2.10 П.

До 30.03.2015 р.

організаційний
комітет

32. П

Протягом 10 днів з дня
завершення терміну подання
відповідних пропозицій
(документів претендентів)
(з 02.04.15 р. по 12.04.15 р.)

організаційний
комітет

14. Р
1.13 П.

Не пізніше 20 квітня 2015 р.

27. Р
2.14 П.
3.4 П.

Виділення приміщень,
засобів зв’язку і
оргтехніки тощо, засобів
відео нагляду приміщень
для голосування

Не пізніше 10 днів з дати
видання наказу

Організація зустрічей
кандидатів на посаду
ректора з
співробітниками та
студентами
Розміщення виборчих
програм кандидатів на
веб-сайті Університету
Оприлюднення
інформації про дату, час
і місце голосування
через інформаційні
ресурси Університету,
філії та коледжів (дошка
оголошень, веб-сайт
тощо)
Виготовлення бюлетенів
для голосування

Після отримання рішення
МОН України на право участі
у виборах як кандидата
(з 12.04.15 р. по 26.04.15 р.)
Не пізніше 10 календарних
днів до дати голосування
(17.04.2015 р.)
Не пізніше як за 7
календарних днів до дня
виборів
(20.04.2015 р.)

Не раніше ніж за 20 і не
пізніше як за 12 годин до
початку виборів

проректор з АГР;
лабораторія
інформаційних
технологій; ІОЦ;
директор
Львівської філії;
директори
Миколаївського та
Львівського
коледжів
транспортної
інфраструктури
організаційний
комітет;
керівники
підрозділів

26. р, 48. Р,
2.17 П.
4.29 П.

організаційний
комітет

18. Р

16. Р
15. П
1.15 П.

організаційний
33. Р
комітет;
4.2 П.
директори
філії,
коледжів

головна виборча
комісія;
участкові виборчі
комісії
голови виборчих
комісій

29. Р
3.6 П.

Передача у
Негайно після його складання
46. Р
організаційний комітет
47. Р
першого та другого
4.23 П.
примірника протоколу
4.26 П.
про результати
4.27 П.
голосування
Оприлюднення
Протягом 24 годин після
організаційний
49. Р
результатів виборів на
складання протоколу
комітет
4.30 П.
веб-сайті Університету
та МОН України
ПРИМІТКА: цифра та літера у графі Примітка значать: цифра - № статті документу; літера Р Рекомендації по виборам ректора затвердженого Розпорядженням Кабінету
Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 24 Закону України «Про вищу
освіту»»; літера П – Положення щодо організації виборчої системи та проведення
обрання ректора Дніпропетровського національного університету залізничного
транспорту імені академіка В.Лазаряна.

