
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

№______ 20-^р.
Н А К А З

м. Одеса

Про організацію 
виборів ректора

Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про вищу освіту», 
Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника вищого навчального закладу та на виконання наказу Міністра освіти і науки 
України від 27.07.2020р. № 217-к «Про оголошення конкурсу на заміщення посад 
керівників вищих навчальних закладів»,

НАКАЗУЮ:

1. Вибори ректора Одеської державної академії будівництва та архітектури провести 21 
жовтня 2020р.

2. Створити організаційний комітет з проведення виборів ректора Одеської державної 
академії будівництва та архітектури (далі -  організаційний комітет) у такому складі:

^ директор інституту гідротехнічного будівництва та цивільної
Володимир Федорович інженерії

АЖАМАН 
Ірина Анатолівна

т.в.о. директора інституту бізнесу та інформаційних технологій

ЗАКОРЧЕМНИЙ 
Юрій Орестович

керівник центру організації освітнього процесу

ЗАРИЦЬКА 
Маргарита Іванівна

начальник відділу кадрів

КРОВЯКОВ 
Сергій Олексійович

проректор з науково роботи

КРУТІЙ
Юрій Сергійович

проректор з науково-педагогічної роботи

ЛОГВІНОВА 
Олена Леонідівна

начальник відділу контрактного навчання та 
працевлаштування



МУНТЯН голова первинної профспілкової організації студентів академії
Олена Володимирівна

НЕУТОВ
Степан Пилипович 

ПЕЛИХ
Ольга Анатоліївна

ПЕТРИЩЕНКО 
Наталія Анатоліївна

ПОПОВ
Олег Олександрович 

СУХАНОВ
Володимир Геннадійович

УРЕНЬОВ директор архітектурно-художнього інституту
Валерій Павлович

ЧИСТЯКОВ голова студентської Ради
Артем Олександрович

о. До 02.09.2020 р. організаційному комітету на першому засіданні обрати зі свого складу 
голову, заступника та секретаря.
В одноденний строк оприлюднити прийняте рішення, з використанням інформаційних 
ресурсів академії.

4. До 16.09.2020 р. організаційному комітету розробити та подати на розгляд та 
затвердження Вченою радою:

4.1. Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора академії;

4.2. Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у 
виборах ректора академії;

4._). Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право 
брати участь у виборах ректора академії;

4.4. Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора академії;

4.5. План заходів з підготовки проведення виборів ректора.

5. Створити виборчу комісію з проведення виборів ректора Одеської державної академії 
будівництва та архітектури у такому складі (далі -  виборча комісія):

голова первинної профспілкової організації співробітників

проректор з адміністративно-господарчої роботи

заступник директора інституту бізнесу та інформаційних 
технологій

проректор з науково-педагогічної роботи 

директор будівельно-технологічного інституту



БЕКШАЄВ 
Сергій Янович

заступник директора інституту гідротехнічного будівництва 
та цивільної інженерії

ВАСИЛЕНКО завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища
Олександр Борисович

ГАРА заступник директора будівельно-технологічного інституту
Олександр Анатолійович

КОЗАЧЕНКО студентка 3 курсу інженерно-будівельного інституту
Каріна Олександрівна

КОЛОСЮК завідувач кафедрою геодезії та землеустрою
Анатолій Анатолійович

КОНСТАНТИНОВ 
Петро Валентинович

КОСТЮК 
Анатолій Іванович

КУЛІКОВА 
Людмила Василівна

МОСІЄНКО 
Раїса Костянтинівна

начальник відділу технічних засобів навчання і 
комп’ютерізації

директор інженерно-будівельного інституту

заступник директора інституту бізнесу та інформаційних 
технологій

старший інспектор відділу кадрів

ПЕРПЕРІ завідувач кафедрою нарисної геометрії та інженерної
Алла Олександрівна графіки

ПИСАРЕНКО завідувач кафедрою фізики
Олександр Миколайович

ГІУЛЬЧО 
Карина Дмитрівна

СЕМЕНОВ

студентка 3 курсу архітектурно-художнього інституту

заступник директора інституту гідротехнічного будівництва
Сергій Володимирович та цивільної інженерії

заступник директора інженерно-будівельного інститутуСТОЛЕВИЧ 
Ігор Анатолійович

ЧАБАНЕНКО 
Петро Миколайович

професор кафедри міського будівництва та господарства

6. До 02.09.2020 р. Виборчій комісії на першому засіданні обрати зі свого складу голову, 
заступника голови та секретаря.
В одноденний строк оприлюднити прийняте рішення, з використанням інформаційних 
ресурсів академії.



7. Встановити кінцевий строк обрання представників для участі у виборах ректора 
Одеської державної академії будівництва та архітектури з числа штатних працівників 
академії, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 
також виборних представників з числа студентів - 09.10.2020 р.

8. Організаційному комітету та виборчій комісії дотримуватись в своїй роботи Закону 
України «Про вищу освіту» та Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 
системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. ректора академії А. Ковров



УЗГОДЖЕНО 

Проректор з НПР 

Проректор з АГР 

Начальник ВК 

Провідний юрисконсульт 

Голова профспілки співробітників; 

Голова профспілки студентів 

Голова студентської Ради


