Прийнято рішенням оргкомітету з
проведення виборів ректора ЗДІА
від 18.03.2015 протокол № 2

Заходи
з організації та проведення виборів ректора
Запорізької державної інженерної академії
№
пп
1.
' 2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Назва заходу

Відповідальні

Підготовка Положення про організаційний комітет з
проведення виборів ректора ЗДІА
Підготовка Положення про виборчу комісію з
проведення виборів ректора ЗДІА
Підготовка Порядку організації роботи спостерігачів
на виборах ректора ЗДІА
Підготовка Положення про порядок обрання
представників з числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками для участі у виборах ректора ЗДІА
Підготовка Положення про порядок обрання
претендентів з числа студентів для участі у виборах
ректора
Складання алфавітного списку виборців з числа
наукових співробітників, науково-педагогічних
робітників, педагогічних працівників, студентів денної
форми навчання по факультетах, штатних працівників
інших структурних підрозділів та коледжів ЗДІА
Затвердження норм представництва (квот) з інших
структурних підрозділів та студентів
Підготовка пропозицій щодо формування робочих
органів зборів щодо виборів ректора ЗДІА (членів
президії, мандатної комісії, секретар, лічильна комісія,
редакційна комісія)

Ніконова З.А.
Яковлева І.І.
Ніконова З.А.
Яковлева І.І.
Ніконова З.А.
Яковлева І.І.
Ніконова З.А.
Яковлева І.І.

9.

Підготовка пропозицій щодо регламенту та порядку
проведення зборів щодо виборів ректора ЗДІА

10.

Підготовка документів, необхідних для проведення
зборів (мандати, порядок ведення, бюлетені для
таємного голосування)

Ніконова З.А.
Яковлева І.І.
Оргкомітет,
керівники
структурних
підрозділів
Г олова
оргкомітету
Оргкомітет,
Г олова
виборчої
комісії,
Власов А.О.
Оргкомітет,
Г олова
виборчої
комісії,
Власов А.О.
Оргкомітет

11.

Підготовка загальних зборів працівників структурних
підрозділів та студентів щодо обрання виборних
представників, які мають право брати участь у виборах
ректора

12.

Підготовка та оприлюднення оголошень про
проведення зборів працівників структурних
підрозділів та студентів для обрання виборних
представників, які братимуть участь у виборах ректора
Проведення за затвердженим графіком загальних
зборів штатних працівників структурних підрозділів та
студентів щодо обрання виборних представників, які
мають право брати участь у виборах ректора
Складання графіка зустрічей претендентів на посаду
ректора ЗДІА з громадськістю академії
Проведення зустрічей громадськості академії з
претендентами на посаду ректора ЗДІА
Підготовка та оприлюднення оголошень про
проведення виборів ректора ЗДІА
Організаційно-технічне забезпечення:
- забезпечення робочих місць для реєстрації делегатів
та для функціонування органів конференції;
- підготовка кабін та урн для голосування;
- забезпечення достатнього освітлення і
провітрювання зали, наявності питної води;
- озвучення зали;
- проведення аудіо, -та відеозапису роботи
конференції.
Забезпечення явки делегатів

ч
і

13.

14.
15.
16.
17.

18.

..

9

Г олова оргкомітету

Декани ф-тів,
керівники
структурних
підрозділів,
заст. директорії
коледжу
Оргкомітет,
декани ф-тів,
Баранець В.І.
Оргкомітет

Оргкомітет
Оргкомітет,
Власов А.О.
Оргкомітет,
Власов А.О.
Баранець В.І.

Башкардін Д.М

Керівники
структурних
підрозділів,
декани ф-тів

З.А.Ніконова

