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Ф-02.08-02.00-5-2021 

 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора  

Державного університету «Житомирська політехніка» 

від «23» квітня 2021 р. 

 

м. Житомир 

 

Голова – перший проректор, д.е.н., професор, ОЛІЙНИК Оксана. 

Секретар – учений секретар, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління 

та адміністрування, к.н.д.у., СЕРГІЄНКО Лариса. 

Були присутні: 13 із 15 членів організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка»: 
1 ОЛІЙНИК Оксана Вікторівна Голова організаційного комітету, перший проректор 

2 МОРОЗОВ Андрій Васильович 
Заступник голови організаційного комітету, проректор з 

науково-педагогічної роботи  

3 СЕРГІЄНКО Лариса Василівна 
Секретар організаційного комітету, учений секретар 

університету 

4 ГРОМОВИЙ Олексій Андрійович 
Декан факультету інформаційно-комп’ютерних технологій, 

мехатроніки та робототехніки 

5 КОРОБІЙЧУК Валентин Вацлавович 
Професор кафедри розробки родовищ корисних копалин ім. 

проф. Бакка М.Т. 

6 КУЧМЕНКО Віталій Олександрович Завідувач центру післядипломної освіти 

7 НАЗАРЕНКО Тетяна Петрівна 

Доцент кафедри інформаційних систем в управлінні та 

обліку, голова первинної профспілкової організації 

викладачів та співробітників Державного університету 

«Житомирська політехніка» 

8 НАУМЧУК Ігор Вадимович 

Студент 4-го курсу групи ПМ-138 факультету 

інформаційно-комп’ютерних технологій, мехатроніки та 

робототехніки, студентський ректор 

9 НІКІТЧУК Людмила Олександрівна Начальник відділу кадрів 

10 ОСТАПЧУК Максим Володимирович Провідний юрисконсульт 

11 СВІТЛИШИН Ігор Іванович Начальник відділу моніторингу та забезпечення якості 

12 СИЧ Сергій Олегович 

Здобувач ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 

«Публічне управління та адміністрування»,  

голова ППО студентів та аспірантів університету 

13 ЯЦКІВСЬКА Анастасія Володимирівна 
Студентка 3-го курсу групи ПД-2 факультету публічного 

управління та права 

Відсутні: 
1 ТАРАСЮК Галина Миколаївна Декан факультету бізнесу та сфери обслуговування 

2 ЧИСТЯКОВ Леонід Романович Головний інженер 

 

Присутні 86,67 % членів, засідання є правомочним. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про Лист МОН України Про проведення виборів ректора «Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

2. Про графік та регламент зустрічей кандидата на посаду ректора  

ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича з виборцями. 

3. Про надання дозволу здійснювати спостереження на виборах ректора «Державного 

університету «Житомирська політехніка», 12 травня 2021 року, спостерігачу  

САВІЦЬКОМУ Владиславу Валентиновичу від кандидата на посаду ректора ЄВДОКИМОВА В.В. 
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4. Про необхідність акредитації представника засобів масової інформації  

МОНЬКО Тетяни Володимирівни від Періодичного друкованого видання «ТАЙМС.ЗТ» 

(засновник Громадська організація «Інститут інвестицій та розвитку інноваційних технологій», 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЖТ  №280/657 Р). 

5. Про надання дозволу здійснювати громадське спостереження Громадській спілці «Дім 

ветерана», в особі ГОЛУМБЕВСЬКОГО Андрія Миколайовича, на виборах ректора 

«Державного університету «Житомирська політехніка» 12 травня 2021 року. 

6. Різне.   
(затверджений одноголосно) 

1. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану, голову організаційного комітету, першого проректора, про Лист МОН 

України Про проведення виборів ректора «Державного університету «Житомирська 

політехніка». 

 

ВИСТУПИЛИ: 
ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що згідно Листа МОН України Про проведення виборів 

ректора «Державного університету «Житомирська політехніка» 1/11-2762 від 21.04.2021, який 

надійшов через систему електронного документообігу на офіційну електронну адресу 

університету 22 квітня 2021 року, МОН України, згідно із абзацом другим частини третьої 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», вносить до університету для голосування 

кандидатуру ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича, доктора економічних наук, професора – 

претендента на посаду ректора Державного університету «Житомирська політехніка».  

ОЛІЙНИК О.В., яка повідомила, що відповідно до даного Листа, протокол про підрахунок 

голосів за результатами таємного голосування на виборах ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка» подати в МОН України не пізніше 19 травня 2021 року. 

ОЛІЙНИК О.В., яка запропонувала взяти інформацію з Листа МОН України Про 

проведення виборів ректора «Державного університету «Житомирська політехніка» 1/11-2762 

від 21.04.2021 до відома членів Оргкомітету та передати копію Листа Виборчій комісії з 

проведення виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка». 

Голосували одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Взяти інформацію з Листа МОН України Про проведення виборів ректора «Державного 

університету «Житомирська політехніка» 1/11-2762 від 21.04.2021 до відома. 

2. Листа МОН України Про проведення виборів ректора «Державного університету 

«Житомирська політехніка» 1/11-2762 від 21.04.2021 розмістити на сайті університету. 

3. Копію Листа МОН України Про проведення виборів ректора «Державного університету 

"Житомирська політехніка» 1/11-2762 від 21.04.2021 передати Виборчій комісії з проведення 

виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка». 

 

2. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану, голову організаційного комітету, першого проректора, про графік та 

регламент зустрічей кандидата на посаду ректора ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича з 

виборцями. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ОЛІЙНИК О.В., яка проінформувала про графік зустрічей кандидата на посаду ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича з 

виборцями:  

Дата проведення: 26 квітня 2021 року (понеділок) 

Час проведення: 12:00 

Місце проведення: актова зала Державного університету «Житомирська політехніка» 

вул. Чуднівська, 103 

Регламент зустрічі: 



3 

1. Тривалість виступу кандидата – до 40 хвилин.  

2. Час для запитань та відповідей – до 15 хвилин.  

3. Час на прикінцеву репліку – до 5 хвилин.  

Загальна тривалість зустрічі – до 60 хвилин. 

ОЛІЙНИК О.В., яка зауважила, що необхідно довести до відома усі структурні підрозділи 

університету щодо можливості організації додаткових зустрічей кандидата на посаду ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» ЄВДОКИМОВА В.В. з виборцями, що 

представляють окремі структурні підрозділи університету. Якщо така потреба виникне, 

необхідно звернутися до Організаційного комітету з проведення виборів ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка» щодо погодження відповідних графіків та 

регламентів зустрічей кандидата з виборцями, а також дотримання відповідних карантинних 

обмежень. 

ОЛІЙНИК О.В., яка поцікавилася у членів Організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Державного університету «Житомирська політехніка», чи є зауваження та інші 

пропозиції, та за відсутності яких, поставила питання щодо затвердження графіку та регламенту 

зустрічі кандидата на посаду ректора ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича з виборцями, на 

відкрите голосування. 

Голосували одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1.Затвердити та оприлюднити на офіційному веб-сайті університету графік та регламент 

зустрічі кандидата на посаду ректора Державного університету «Житомирська політехніка» 

ЄВДОКИМОВА Віктора Валерійовича з виборцями:  

Дата проведення: 26 квітня 2021 року (понеділок) 

Час проведення:12:00 

Місце проведення: актова зала Державного університету «Житомирська політехніка" 

вул. Чуднівська, 103 

Регламент зустрічі: 

1. Тривалість виступу кандидата – до 40 хвилин.  

2. Час для запитань та відповідей – до 15 хвилин.  

3. Час на прикінцеву репліку – до 5 хвилин.  

Загальна тривалість зустрічі – до 60 хвилин. 

2. Довести до відома усі структурні підрозділи університету щодо можливості організації 

додаткових зустрічей кандидата на посаду ректора Державного університету «Житомирська 

політехніка» ЄВДОКИМОВА В.В. з виборцями, що представляють окремі структурні 

підрозділи університету. 

3. Організаційному комітету з проведення виборів ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка», за умови надходження пропозицій від структурних підрозділів 

щодо наявності потреби в організації додаткових зустрічей з кандидатом на посаду ректора 

університету ЄВДОКИМОВА В.В., включити дане питання до порядку денного 

Організаційного комітету, затвердити відповідні графіки та регламенти зустрічей кандидата з 

виборцями, із забезпеченням дотримання відповідних карантинних обмежень. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану, голову організаційного комітету, першого проректора, про надання 

дозволу здійснювати спостереження на виборах ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка», 12 травня 2021 року, спостерігачу  

САВІЦЬКОМУ Владиславу Валентиновичу від кандидата на посаду ректора 

ЄВДОКИМОВА В.В. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ОЛІЙНИК О.В., яка проінформувала, що 23.04.2021 р. надійшла заява від кандидата на 

посаду ректора Державного університету «Житомирська політехніка» щодо реєстрації 

спостерігачем на виборах ректора Державного університету «Житомирська політехніка» к.е.н., 
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доцента кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування  

САВІЦЬКОГО Владислава Валентиновича. 

ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що відповідно до Порядку організації роботи спостерігачів 

та акредитації представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» (затвердженого наказом ректора 

№156/од від 30 березня 2021 року), кандидат на посаду ректора університету має право 

визначити не більше ніж двох спостерігачів за ходом голосування. Спостерігачем від кандидата 

на посаду ректора університету може бути будь-яка особа, крім членів організаційного комітету 

та виборчої комісії університету. Реєстрація спостерігачів від кандидата на посаду ректора 

здійснюється організаційним комітетом на підставі письмової заяви кандидата. 

ОЛІЙНИК О.В., яка зауважила, що наявна Заява САВІЦЬКОГО В.В. про згоду бути 

спостерігачем на виборах ректора Державного університету «Житомирська політехніка» та 

згода на обробку персональних даних. 

ОЛІЙНИК О.В., яка поставила пропозицію щодо надання дозволу здійснювати 

спостереження на виборах ректора Державного університету «Житомирська політехніка»  

12 травня 2021 року, спостерігачу від кандидата на посаду ректора ЄВДОКИМОВА В.В., 

САВІЦЬКОМУ Владиславу Валентиновичу, к.е.н., доценту кафедри економічної безпеки, 

публічного управління та адміністрування факультету публічного управління та права 

Житомирської політехніки, 04.04.1993 р.н., який проживає за адресою м. Житомир, 

вул. Вільський Шлях, 14, к.5, кв.76, на відкрите голосування. 

Голосували одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Надати дозвіл здійснювати спостереження на виборах ректора «Державного 

університету «Житомирська політехніка», 12 травня 2021 року, спостерігачу від кандидата на 

посаду ректора ЄВДОКИМОВА В.В., САВІЦЬКОМУ Владиславу Валентиновичу, к.е.н., 

доценту кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування факультету 

публічного управління та права Житомирської політехніки, 04.04.1993 р.н., який проживає за 

адресою м. Житомир, вул. Вільський Шлях, 14, к.5, кв.76. 

2. Організаційному комітету з проведення виборів ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка» виготовити та видати, спостерігачу САВІЦЬКОМУ Владиславу 

Валентиновичу від кандидата на посаду ректора Державного університету «Житомирська 

політехніка ЄВДОКИМОВА В.В., Посвідчення спостерігача на виборах ректора Державного 

університету «Житомирська політехніка». 

3. Довести інформацію до відома Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» щодо надання дозволу здійснювати 

спостереження на виборах ректора «Державного університету «Житомирська політехніка», 

12 травня 2021 року, спостерігачу від кандидата на посаду ректора ЄВДОКИМОВА В.В., 

САВІЦЬКОМУ Владиславу Валентиновичу.  

 

4. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану, голову організаційного комітету, першого проректора, про 

необхідність акредитації представника засобів масової інформації  

МОНЬКО Тетяни Володимирівни від Періодичного друкованого видання «ТАЙМС.ЗТ» 

(засновник Громадська організація «Інститут інвестицій та розвитку інноваційних технологій», 

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЖТ №280/657 Р). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ОЛІЙНИК О.В., яка проінформувала, що відповідно до Порядку організації роботи 

спостерігачів та акредитації представників засобів масової інформації під час проведення 

виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка» (затвердженого наказом 

ректора №156/од від 30 березня 2021 року), усі представники засобів масової інформації, які 

виявили бажання бути присутніми під час проведення виборів ректора університету, 

підлягають акредитації. Для акредитації представники засобів масової інформації надають до 
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організаційного комітету заяву на фірмовому бланку, у якій зазначаються: прізвище, ім’я, по 

батькові, посада відповідного працівника засобу масової інформації та номери контактних 

телефонів. До заяви додаються копії документів про реєстрацію ЗМІ та копії документів, що 

підтверджують особу акредитованого працівника.  

ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що 23.04.2021 р. до Організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Державного університету «Житомирська політехніка», надійшла заява на 

фірмовому бланку від редактора Періодичного друкованого видання «ТАЙМС.ЗТ» (засновник 

Громадська організація «Інститут інвестицій та розвитку інноваційних технологій», Свідоцтво 

про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЖТ №280/657 Р), 

МІНАЄВОЇ Д.М., у якій зазначено клопотання щодо акредитації МОНЬКО  

Тетяни Володимирівни, а також відповідні документи, що підтверджують її особу та копії 

документів про реєстрацію ЗМІ. 

ОЛІЙНИК О.В., яка запропонувала акредитувати представника засобів масової 

інформації МОНЬКО Тетяну Володимирівну від Періодичного друкованого видання 

«ТАЙМС.ЗТ» (засновник Громадська організація «Інститут інвестицій та розвитку 

інноваційних технологій», Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової 

інформації ЖТ №280/657 Р), та поставила дану пропозицію на відкрите голосування. 

Голосували одноголосно 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Акредитувати представника засобів масової інформації МОНЬКО Тетяну 

Володимирівну від Періодичного друкованого видання «ТАЙМС.ЗТ» (засновник Громадська 

організація «Інститут інвестицій та розвитку інноваційних технологій»), Свідоцтво про 

державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації ЖТ №280/657 Р. 

2. Організаційному комітету з проведення виборів ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка» виготовити та видати, МОНЬКО Тетяні Володимирівні від 

Періодичного друкованого видання «ТАЙМС.ЗТ» (засновник Громадська організація 

«Інститут інвестицій та розвитку інноваційних технологій»), Посвідчення акредитованого 

представника засобу масової інформації на виборах ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка». 

3. Довести інформацію до відома Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» щодо акредитації представника засобів 

масової інформації МОНЬКО Тетяни Володимирівни від Періодичного друкованого видання 

«ТАЙМС.ЗТ». 

 

5. СЛУХАЛИ: 

ОЛІЙНИК Оксану, голову організаційного комітету, першого проректора, про надання 

дозволу здійснювати громадське спостереження Громадській спілці «Дім ветерана», в особі 

ГОЛУМБЕВСЬКОГО Андрія Миколайовича, на виборах ректора «Державного університету 

«Житомирська політехніка» 12 травня 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ОЛІЙНИК О.В., яка зазначила, що згідно Порядку організації роботи спостерігачів та 

акредитації представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» (затвердженого наказом ректора 

№156/од від 30 березня 2021 року), реєстрація громадських спостерігачів здійснюється 

організаційним комітетом університету на підставі клопотання керівника громадської 

організації, засвідченого печаткою організації та копії статуту цієї організації. 

ОЛІЙНИК О.В., яка проінформувала, що 23.04.2021 р. до Організаційного комітету 

подано відповідний пакет документів від Громадської спілки «Дім ветерана», та констатувала 

їх відповідність законодавчо встановленим вимогам (клопотання керівника Громадської спілки 

«Дім ветерана» ТОЛМАЧОВОЇ Юлії Віталіївни (від 23.04.2021 р.) щодо надання дозволу 

Громадській спілці «Дім ветерана», в особі ГОЛУМБЕВСЬКОГО Андрія Миколайовича (заява-
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згода від 23.04.2021 р. додається), здійснювати громадське спостереження на виборах ректора 

12 травня 2021 р.). 

Відомості про Громадську спілку «Дім ветерана» внесені до Реєстру громадських 

об’єднань (№ 1490178), а громадське спостереження за проведення виборів ректорів ЗВО 

відповідає статутній діяльності. 

ОЛІЙНИК О.В., яка поставила пропозицію щодо надання дозволу здійснювати 

громадське спостереження Громадській спілці «Дім ветерана» в особі ГОЛУМБЕВСЬКОГО 

Андрія Миколайовича на виборах ректора «Державного університету «Житомирська 

політехніка» 12 травня 2021 року, на відкрите голосування. 

Голосували одноголосно 

УХВАЛИЛИ: 
1. Надати дозвіл здійснювати громадське спостереження Громадській спілці «Дім 

ветерана» в особі ГОЛУМБЕВСЬКОГО Андрія Миколайовича на виборах ректора 

«Державного університету «Житомирська політехніка» 12 травня 2021 року. 

2. Організаційному комітету з проведення виборів ректора Державного університету 

«Житомирська політехніка», виготовити та видати, ГОЛУМБЕВСЬКОМУ Андрію 

Миколайовичу від Громадської спілки «Дім ветерана», Посвідчення спостерігача на виборах 

ректора Державного університету «Житомирська політехніка». 

3. Довести інформацію до відома Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Державного університету «Житомирська політехніка» щодо надання дозволу здійснювати 

громадське спостереження Громадській спілці «Дім ветерана», в особі ГОЛУМБЕВСЬКОГО 

Андрія Миколайовича, на виборах ректора «Державного університету «Житомирська 

політехніка» 12 травня 2021 року. 

 

6. Різне 

У різному питань немає. 

 

 

Голова Оксана ОЛІЙНИК 

  

  

Секретар  Лариса СЕРГІЄНКО 


