ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
НАКАЗ
06.08.2020 року

смт. Мала Данилівка

№281

Про організацію та
проведення виборів ректора
3 1 липня 2020 року Міністерство освіти і науки України (наказ № 225-к)
оголосило про проведення конкурсу та прийом документів від претендентів на
посаду ректора Харківської державної зооветеринарної академії.
На виконання статті 42 Закону України «Про вищу освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726 «Деякі питання
реалізації статті 42 Закону України «Про вищу освіту»
НАКАЗУЮ:
1.
Визначити персональний склад організаційного комітету з проведення
виборів у кількості 13 осіб:
• Хохлов Анатолій Михайлович, завідувач кафедри генетики, розведення
та селекційних технологій;
• Митрофанов Олександр Васильович, декан факультету ветеринарної
медицини;
• Щербак Олена Валентинівна, декан факультету біотехнології та
природокористування;
• Федяєв Валерій Анатолійович, декан факультету технологій продукції
тваринництва та менеджменту;
• Піпенко Микола Андрійович, вчений секретар;
• Данко Василь Васильович, начальник юридичного відділу;
• Головко Ірина Олександрівна, уповноважена особа з питань
запобігання корупції;
• Ляхова Ірина Василівна, голова профспілкового комітету ХДЗВА;
• Мірошніченко Микола Володимирович, начальник навчальновиробничого центру тваринництва і рослинництва ХДЗВА;
• Бакуменко Ірина Дем’янівна, прибиральниця;
• Романенко Карина Володимирівна, студентка 3 курсу факультету
технологій продукції тваринництва та менеджменту;
• Бондаренко Анастасія Сергіївна, студентка 3 курсу факультету
біотехнології та природокористування;
• Вернигорова Марина Ігорівна, студентка 3 курсу факультету
ветеринарної медицини.

2. Визначити персональний склад виборчої комісії з проведення виборів у
кількості 9 осіб:
• Сотнікова Надія Миколаївна, головний бухгалтер;
• Іванов Станіслав Миколайович, провідний фахівець відділу
інформаційно-технічного забезпечення;
• Свириденко Галина Віталіївна, директор бібліотеки;
• Храпач Костянтин Григорович, завідувач відділу довузівської
підготовки;
• Мерчанський Володимир Вікторович, доцент кафедри менеджменту,
економіки та маркетингу;
• Хохлова Олена Петрівна, завідувачка канцелярії;
• Бурдейний Роман Анатолійович, директор студентського містечка;
• Молоканов Владислав Володимирович, студент 4 курсу факультету
технологій продукції тваринництва та менеджменту;
• Молочко Анна Юріївна, студентка 2 курсу 6 групи факультету
ветеринарної медицини;
3. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах
з числа інших штатних працівників академії, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками, а також виборних працівників з
числа студентів за сім днів до дати проведення зборів, ст. 27 постанови Кабінету
Міністрів України від 5 грудня 2014 року № 726.
4. Організаційному комітету у своїй роботі дотримуватись положень
статті 42 Закону України «Про вищу Освіту» щодо особливостей виборчої
системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу та Закону
України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої
коронавірусом БАЛБ-СоУ^».
5. Організаційному комітету організувати висунення претендентів на
посаду ректора академії на засіданнях вчених рад факультетів, зборах
співробітників та студентів. Результати таких засідань та зборів фіксувати у
вигляді витягів з протоколів засідань та зборів.
6. Рекомендувати кандидатам на посаду ректора академії звертатись до
організаційного комітету для організації зустрічей зі співробітниками та
студентами.
7. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення у малій
актовій залі (кімната 223).
8. Для роботи виборчої комісії виділити приміщення у великій актовій
залі (кімната 316).
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

