
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Організаційного комітету  з проведення виборів ректора 

 

м. Харків  01 жовтня 2020 року 

 

На засіданні Організаційного комітету з проведення виборів ректора (далі - 

Організаційний комітет) присутні: 

1. АКІМЕНКО Дмитро Олексійович – начальник відділу кадрів 

2. ВІЛЬК Ольга Олексіївна – методист навчального відділу 

3. ЗАЙЦЕВ Юрій Іванович – проректор з науково-педагогічної роботи 

4. КНЯЗЄВ Володимир Володимирович – завідувач сектором Науково-дослідного 

проектно-конструкторського інституту «Молнія» НТУ»ХПІ» 

5. КУДІЙ Дмитро Анатолійович – декан факультету міжнародної освіти 

6. ЛАРІН Олексій Олександрович – директор Навчально-наукового інженерно-

фізичного інституту 

7. ЛІСАЧУК Георгій Вікторович – завідувач науково-дослідної частини 

8. РИЩЕНКО Ігор Михайлович – директор Навчально-наукового інституту хімічних 

технологій та інженерії 

9. СІНЬКО Олександр Григорович – заступник начальника Військового інституту 

танкових військ НТУ «ХПІ» з морально-психологічного забезпечення – начальник 

відділення 

10. ТАРАБАНОВА Анастасія Юріївна – голова первинної профспілкової організації 

студентів 

11. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович – директор Навчально-наукового інституту 

енергетики, електроніки та електромеханіки 

12. ТРУШ Олександр Олегович – проректор з науково-педагогічної роботи 

13. ФОМІН Анатолій Йосипович – голова первинної профспілкової організації 

співробітників 

 

Присутні 13 з 17  членів Організаційного комітету, персональний склад якої 

затверджено наказом від 19.02.2019  року № 97 ОД «Про організацію виборів», 

засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про уточнення норм представництва та квот представництва студентів і штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками щодо обрання представників для участі у виборах ректора Університету 

. 

Доповідач Зайцев Ю.І. 

 

2. Про організацію проведення прямих таємних виборів представників з числа 

студентів і штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету. 

 

Доповідач Зайцев Ю.І. 

 

3. Затвердження форми посвідчень членів Організаційного комітету, Виборчої комісії, 

відповідальних осіб та лічильних комісій. 

Доповідач Труш О.О. 



 

4. Затвердження форми бюлетеня для проведення серед студентів і штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, прямих таємних виборів представників для участі у виборах ректора 

Університету. 

Доповідач Труш О.О. 

 

Від членів Організаційного комітету до запропонованого порядку денного зауважень та 

пропозицій не надходило. Питання щодо затвердження порядку денного у 

запропонованій редакції поставлено на голосування.  

Результати голосування:  

«ЗА» - __13_ . Одноголосно.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок денний засідання Організаційного комітету 01 

жовтня  2020 року у запропонованій редакції. 

 

По першому питанню порядку денного (про уточнення норм представництва та 

квот представництва студентів і штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками щодо обрання 

представників для участі у виборах ректора Університету) 

СЛУХАЛИ заступника голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Ю.І., який 

нагадав, що у виборах ректора Університету беруть участь всі штатні наукові, науково-

педагогічні та педагогічні працівники. Студенти та працівники Університету, які не 

відносяться до даних категорій працівників, беруть участь у голосуванні за квотами, 

визначеними відповідно до вимог Положенням про порядок обрання виборців із числа 

студентів/курсантів для участі у виборах ректора Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», ухваленого конференцією 

студентів НТУ»ХПІ» від 18.02.2020 (Протокол №1) та Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Для обрання осіб, які 

беруть участь у виборах ректора Університету з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Додатком 1 

протоколу засідання Організаційного комітету  з проведення виборів ректора № 2 від 

13.03.2020 р. визначені групи підрозділів або підрозділ у відповідності до 

запропонованого переліку та відповідні квоти представництва. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.08.2020р. № 231-к «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.02.2020р.  № 22-к», 

наказом в.о. ректора Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» від 17.08.2020 р № 321 ОД «Про внесення змін до наказу від 

19 лютого 2020р. № 97 ОД і рішенням Організаційного комітету (протокол №2 від 

13.03.2020р.) пропонується уточнити квоти представництва студентів і штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками щодо обрання представників для участі у виборах ректора Університету, 

для чого на підставі даних відділу кадрів Університету, при формуванні списків для 

голосування та визначенні виборних представників брати до уваги кількісний склад 

категорій працівників (студентів, курсантів) станом на 01 жовтня 2020р. 

Відповідно до Положення щодо організації виборчої системи та проведення обрання 

ректора Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» 

брати участь у виборах ректора Університету мають право: 

- кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник 

Університету; 

- представники з числа інших штатних працівників Університету, що не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету, які обираються 



відповідними працівниками шляхом проведення прямих таємних виборів; 

- виборні представники з числа студентів (курсантів) Університету, які обираються 

студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів. 

Загальна чисельність штатних працівників і студентів (курсантів) Університету, що 

візьмуть участь у виборах ректора 22 жовтня 2020 року, станом на 01 жовтня 2020 року 

складає 2492 осіб, при цьому загальна кількість наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників Університету – 1882 осіб, що складає 75,5 відсотків від 

загальної чисельності штатних працівників і студентів (курсантів) Університету. 

Загальна кількість виборних представників від працівників що не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками – 224 особи, що складає 9 

відсотків. 

Загальна кількість виборних представників від студентів (курсантів) 386 осіб, що 

складає 15,5 відсотків. 

Розподіл квот представництва по підрозділам (групам підрозділів) наведено у додатку 1 

і додатку 2. 

Кінцевий кількісний та персональний склад наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних штатних працівників Університету, а також відсоткове співвідношення 

між усіма категоріями осіб, що візьмуть участь у виборах ректора 22 жовтня 2020 року, 

визначатиметься у відповідності до п. п. 4.2.2 «Положення про Організаційний комітет 

з проведення виборів ректора Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 
Від інших членів Організаційного комітету  зауважень та пропозицій не надходило.  
Питання  поставлено на голосування.  
Результати голосування:  
«ЗА» - 13 
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
 
УХВАЛИЛИ: визначити уточнені квоти та норми представництва на виборах ректора 
Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 

 

По другому питанню порядку денного (про організацію проведення прямих 

таємних виборів представників з числа студентів і штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 

виборах ректора Університету) 

СЛУХАЛИ заступника голови Організаційного комітету ЗАЙЦЕВА Ю.І., який нагадав 

про основні вимоги до організації проведення прямих таємних виборів представників з 

числа студентів і штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Університету згідно з 

відповідним Положенням затвердженим Протоколом №1 засідання Вченої ради 

Університету від 31.01.2020р., Положенням про порядок обрання виборців із числа 

студентів/курсантів для участі у виборах ректора Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут», ухваленого конференцією 

студентів НТУ»ХПІ» від 18.02.2020 (Протокол №1). 

Наказом в.о. ректора Університету від 03 09.2020р. «Про внесення змін до наказу від 19 

лютого 2020 року № 97 ОД «Про організацію виборів» кінцевим строком обрання 

представників для участі у виборах з числа інших штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних 

представників з числа студентів (курсантів) визначено 13.10.2020р. Оргкомітету 

необхідно провести відповідну роботу та у разі необхідності надати допомогу 

студентському самоврядуванню у проведенні прямих таємних виборів представників з 

числа студентів для участі у виборах ректора Університету. 

Оргкомітету проведення виборів організувати з дотриманням вимог наказів в.о. ректора 

Університету від 31.08.2020р. № 347 «Про встановлення карантину з метою 



запобігання поширення хвороби COVID 19» та від 01.09.2020 №353 ОД «Про 

організацію навчального процесу в умовах пандемії». 

Запропоновано, щоб документи щодо виборів представників з числа студентів і 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками, для участі у виборах ректора Університету від лічильних комісій 

структурного підрозділу (групи підрозділів) були вручені відразу після проведення 

відповідних зібрань трудових колективів представнику Організаційного комітету, який 

буде присутній при проведенні прямих таємних виборів представників, в запечатаному 

конверті з підписами членів лічильної комісії на конверті. 

В конверт мають входити бюлетені для голосування, протокол засідання лічильної 

комісії та реєстр виборців відповідного структурного підрозділу (групи підрозділів). 

Останній термін надання документів до Організаційного комітету 15.00 годин 

13.10.2020р.  

 
Від інших членів Організаційного комітету  зауважень та пропозицій не надходило.  
Питання  поставлено на голосування.  
Результати голосування:  
«ЗА» - 13 
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає  

 

УХВАЛИЛИ: провести прямі таємні вибори у відповідних підрозділах (групах 

підрозділів) Університету відповідно до Положення про порядок обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними 

та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут»». 

При необхідності, надати допомогу студентському самоврядуванню Університету в 

організації проведення прямих таємних виборів представників з числа студентів для 

участі у виборах ректора Університету. 

Організувати вибори з дотриманням вимог наказів в.о. ректора Університету від 

31.08.2020р. № 347 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширення 

хвороби COVID 19» та від 01.09.2020 №353 ОД «Про організацію навчального процесу 

в умовах пандемії». 

Затвердити запропонований порядок здачі документів до Організаційного комітету від 

лічильних комісій структурного підрозділу (групи підрозділів) за підсумками 

проведення прямих таємних виборів представників з числа студентів і працівників, які 

не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 

виборах ректора Університету. 

 

По третьому  питанню порядку денного (про затвердження форми посвідчень 

членів Організаційного комітету, Виборчої комісії, відповідальних осіб та 

лічильних комісій) 

СЛУХАЛИ голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який запропонував 

затвердити форми посвідчень членів Організаційного комітету, Виборчої комісії, 

відповідальних осіб та лічильних комісій (Додаток 3). 

 

Від інших членів Організаційного комітету  зауважень та пропозицій не надходило.  

Питання  поставлено на голосування.  

Результати голосування:  

«ЗА» - 13 

«ПРОТИ» - немає 

«УТРИМАЛИСЬ» - немає 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити форму посвідчень членів Організаційного комітету, 



Виборчої комісії, відповідальних осіб та лічильних комісій. 

 

По четвертому  питанню порядку денного (про затвердження форми бюлетеня для 

проведення серед студентів і штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, прямих таємних виборів 

представників для участі у виборах ректора Університету) 

СЛУХАЛИ голову Організаційного комітету ТРУША О.О., який запропонував 

затвердити форму бюлетеня для проведення серед студентів і штатних працівників, які 

не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, прямих 

таємних виборів представників для участі у виборах ректора Університету (Додаток 4). 

 

Від інших членів Організаційного комітету  зауважень та пропозицій не надходило.  

Питання  поставлено на голосування.  
Результати голосування:  
«ЗА» - 13 
«ПРОТИ» - немає 
«УТРИМАЛИСЬ» - немає 
 

УХВАЛИЛИ: затвердити форму бюлетеня для проведення серед студентів і 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, прямих таємних виборів представників для участі у 

виборах ректора Університету 
 
Усі питання порядку денного розглянуті, засідання є закритим.  
 
 
Голова                                                                                                       Олександр ТРУШ 
 
Секретар                                                                                                           Ольга ВІЛЬК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Перелік підрозділів (груп підрозділів) для голосування штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

 

№ Підрозділ або їх група Чисель 

ність 

співробі

тників 

Квота  

Відповідаль 

ний 

 

 

Куратор 

ОК 

1 Відділ діловодства та канцелярії 

Відділ кадрів 

Режимно-секретний відділ 

Військово-мобілізаційний відділ 

37 3 Акіменко 

Д.О. 

Акіменко 

Д.О. 

2 Науково-дослідна частина 

Міжкафедральний навчально та 

технічний центр імпульсної техніки 

22 3 Лісачук Г.В Лісачук 

Г.В 

3 Юридичний відділ 

Бухгалтерія 

Планово-фінансовий відділ 

 

58 5 Молчанова 

Ю.Ю. 

Акіменко 

Д.О. 

4 Навчальний відділ 

Аспірантура 

Відділ зовнішніх зв’язків 

Музей 

Редакція газети «Політехнік» 

Методичний відділ 

Центр медіакомунікацій 

31 3 Радогуз С.Ю. Зайцев 

Ю.І. 

5 Інформаційно-обчислювальний центр 34 3 Щетінін В.П. Стисло 

Б.О. 

6 Науково-технічна бібліотека 70 6 Семененко 

Л.П. 

Зайцев 

Ю.І. 

7 Навчально-методичний відділ 

договірної та практичної підготовки 

Відділ по збереженню та обробці 

інформації 

Підготовчі курси 

Видавничо-поліграфічний центр 

Відділ забезпечення якості освітньої 

діяльності 

Редакційно видавничий центр 

27 3 Платонова 

В.В. 

Акіменко 

Д.О. 

8 Господарчий відділ 318 28 Грачова В.Е. Зайцев 

Ю.І. 

9 Експлуатаційно-технічний відділ 145 12 Лукьяниця Я. Зайцев 

Ю.І. 

10 Відділ з  питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту 

населення 

Відділ головного енергетика 

Відділ постачання 

Відділ слабострумових мереж  

Відділ охорони праці 

Виробничий відділ 

  

65 5 Бугаець В.В. Зайцев 

Ю.І. 



11 Відділ охорони 

Гараж 

Житлові будинки 

204 17 Андреєв А. Стисло 

Б.О. 

12 Навчально-виробничий центр 

Науково-технологічний та навчальний 

центр 

32 3 Буроров О.А. Стисло 

Б.О. 

13 Студмістечко 271 24 Зімненко В.Г. Зайцев 

Ю.І. 

14 Палац студентів 29 3 Марущенко 

А.Ф. 

Зайцев 

Ю.І. 

15 Головний диспетчер 

Комбінат громадського харчування 

«Славутич» 

36 3 Вербицька 

С.В. 

Стисло 

Б.О. 

16 Відділ експлуатації спорт споруд 

СОТ «Політехнік» 

141 12 Колеснічен-ко 

А.В. 

Зайцев 

Ю.І. 

17 Військовий інститут танкових військ 

НТУ "ХПІ" 

341 30 Сінько О.Г. Сінько О.Г. 

18 Навчально-науковий інститут 

енергетики, електроніки та 

електромеханіки 

75 6 Томашев-

ський Р.С. 

Томашев-

ський Р.С. 

19 Навчально-науковий інститут 

механічної інженерії і транспорту 

83 7 Епіфанов В.В. Фомін А.Й. 

20 Навчально-науковий інженерно-

фізичний інститут 

73 6 Ларін О.О. Ларін О.О. 

21 Навчально-науковий інститут хімічних 

технологій та інженерії 

74 6 Рищенко І.М. Рищенко 

І.М. 

22 Навчально-науковий інститут 

економіки, менеджменту і 

міжнародного бізнесу 

55 5 Манойленко 

О.В. 

Фомін А.Й. 

23 Факультет міжнародної освіти 

 

20 2 Кудій Д.А. Кудій Д.А. 

24 Факультет соціально-гуманітарних 

технологій 

70 6 Кіпенський 

А.В. 

Фомін А.Й. 

25 Факультет комп'ютерних наук і 

програмної інженерії 

41 3 Малько М.М. Фомін А.Й. 

26 Факультет комп'ютерних та 

інформаційних технологій 

59 5 Главчев М.І. Фомін А.Й. 

27 Міжгалузевий інститут 

післядипломної освіти 

3 1 Каменева Т.Д. Зайцев 

Ю.І. 

28 Комп’ютерно-технологічний коледж 53 4 Дідух І.І. Зайцев 

Ю.І. 

29 Полтавський політехнічний коледж 

НТУ “ХПІ” 

45 4 Пуленко І.І. Зайцев 

Ю.І. 

30 Центр заочного та дистанційного 

навчання НТУ «ХПІ» 

9 1 Волобуев 

М.М 

Фомін А.Й. 

31 НПКТІ «Молнія» 44 4 Князєв В.В. Князєв 

В.В. 

 

Всього - 224 делегата 

 

 

 



Додаток 2 

Розподіл норми представництва виборців серед студентів по факультетам/інститутам  

Підрозділ Чисельність 

студентів/курсантів 

Квота 

Військовий інститут танкових військ НТУ 

"ХПІ" 

482 17 

Навчально-науковий інститут енергетики, 

електроніки та електромеханіки 

1077 37 

Навчально-науковий інститут механічної 

інженерії і транспорту 

1200 41 

Навчально-науковий інженерно-фізичний 

інститут 

618 21 

Навчально-науковий інститут хімічних 

технологій та інженерії 

989 34 

Навчально-науковий інститут економіки, 

менеджменту і міжнародного бізнесу 

1520 53 

Факультет соціально-гуманітарних 

технологій 

1010 35 

Факультет комп'ютерних наук і 

програмної інженерії 

1015 35 

Факультет комп'ютерних та 

інформаційних технологій 

1654 58 

Комп’ютерно-технологічний коледж 800 28 

Полтавський політехнічний коледж НТУ 

“ХПІ” 

793 27 

 

Всього - 386 делегатів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут» 

Вибори представників для участі у виборах ректора НТУ «ХПІ» працівників, які не є 

науковими, науково- педагогічними та педагогічними працівниками 

(виборних представників з числа студентів)  
 

Назва групи підрозділів (підрозділу) _____________________________________________  

 

Для здійснення волевиявлення у колонці «ЗА», «ПРОТИ», «ПРОТИ ВСІХ» навпроти 

кандидата особа, яка бере участь у голосуванні, ставить позначку «+» (плюс) або іншу, 

що засвідчує її волевиявлення. Виборець може зробити лише одну позначку напроти 

кожного кандидата. 

БЮЛЕТЕНЬ 
 

№ Прізвище, ім’я, по-батькові кандидата ЗА ПРОТИ ПРОТИ  
ВСІХ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Національний технічний університет України 

«Харківський політехнічний інститут» 

 

ТРУШ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ 

Голова Організаційного комітету з  

проведення виборів ректора 
 
 

Голова Організаційного комітету                                О. Труш 



 


