
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

НАКАЗ 
 

 

„ 14 ” серпня 2020 р.                  №  85 

 

 
Про організацію та 

проведення виборів ректора 

 

 В зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора 

Харківського національного автомобільно-дорожнього  університету (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2020 р. № 236-к.     

 НАКАЗУЮ:                          

1. Вибори ректора ХНАДУ провести 19 листопада 2020 року. 

2. Для проведення організації роботи по проведенню виборів 

призначити організаційний комітет ХНАДУ (надалі Університет) у 

складі: 

2.1. Ходирєв Сергій Якович – перший проректор університету, 

голова комітету; 

2.2. Безродний Віктор Володимирович – проректор університету, 

замісник голови; 

2.3. Горбачов Петро Федорович – завідувач кафедри 

„Транспортних систем і логістики”; 

2.4. Дмитрієв Ілля Андрійович – декан факультету управління та 

бізнесу; 

2.5.  Сараєв Олексій Вікторович – декан  автомобільного 

факультету ; 

2.6. Мощенок Василь Іванович – голова профспілкового комітету; 

2.7. Нікітін Микола Васильович  – начальник відділу кадрів; 

2.8.  Бутенко Поліна Генадіївна– начальник юридичного відділу; 



2.9. Скрипник Тетяна Григорівна – головний бухгалтер; 

2.10. Попова Тетяна Іванівна – заступник начальника навчального 

відділу; 

2.11. Бугаєвський Сергій Олександрович – декан дорожньо-

будівельного факультету; 

2.12. Герасименко Ігор Григорович – заступник директора студ. 

Містечка; 

2.13. Кравченко Юлія Євгеніївна – голова студентської ради 

університету, 

2.14. Ніконов Олег Якович – завідувач кафедри «комп’ютерних 

технологій і мехатроніки» 

3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень 

закону „ Про вищу освіту” щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника закладу вищої освіти. 

4. Організаційному комітету організувати висунення претендентів на 

посаду ректора Університету на конференції трудового колективу 

ХНАДУ. Рішення конференції трудового колективу фіксувати у 

вигляді витягу з протоколу  . 

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. Організаційному комітету разом з кожним з кандидатів на посаду 

ректора визначити не більше двох спостерігачів за ходом 

голосування на виборчій дільниці. Забезпечити можливість 

присутності претендента при реалізації процедури голосування, при 

проведенні підрахунку голосів та складанні протоколу по 

результатам голосування. 



7. Відділу кадрів скласти алфавітний список виборців (наукових 

співробітників, науково-педагогічних робітників, педагогічних 

працівників), а в організаційний комітет передати чисельний склад 

працівників цих категорій по підрозділам. 

8. Відділу кадрів передати організаційному комітету чисельний склад 

інших категорій співробітників та студентів денної форми навчання 

по факультетам. 

9. Організаційному комітету розробити положення по виборах 

представників колективів, що приймають участь у виборах ректора 

та не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. Положення затвердити на засіданні вченої 

ради Університету. 

10.  Організаційному комітету розробити положення по виборах 

представників колективу студентів, що приймають участь у виборах 

ректора. Положення затвердити на засіданні вченої ради 

Університету. 

11.  Обрання виборних представників з числа інших штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками, а також з числа студентів, для участі у 

виборах ректора університету завершити не пізніше як за 14 

календарних днів до дати проведення виборів. 

12.  Організаційному комітету розробити положення по виборчій 

комісії, порядку проведення виборчої компанії та затвердити його на 

засіданні вченої ради. 

13.  Для проведення голосування по виборам ректора Університету 

створити виборчу комісію у складі: 

13.1. Перегон Володимир Андрійович – завідувач кафедри деталей 

машин та теорії механізмів і машин, голова виборчої комісії; 

13.2. Шевченко Олена Сергіївна – директор бібліотеки, секретар; 




