
ПОРЯДОК 

проведення зустрічей кандидатів на посаду ректора 

з працівниками та студентами 

Національного університету кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

1. Організаційний комітет затверджує і оголошує графік зустрічей (далі – 

Зустрічі і Збори) кандидата (далі – Кандидат) із виборцями (Додаток). Члени 

Організаційного комітету у визначень графіком дні відповідають за приміщення 

де відбуваються Зустрічі і Збори і представляють Кандидата. Всі Зустрічі і Збори 

проходять з 14.00 до 16.00. Кандидати мають право організовувати Зустрічі і 

Збори поза графіком. 13 березня – день без Зустрічей і Зборів. 

2. Зустрічі і Збори проводяться з метою оприлюднення Кандидатами на 

посаду ректора виборчих програм та їх обговорення. 

3. Зустрічі і Збори проводяться на засадах рівності Кандидатів, 

добровільності участі у них членів трудового колективу і студентів, невтручання 

посадових осіб Університету та членів Організаційного комітету у процес їх 

підготовки і проведення. 

4. Обговорення виборчих програм Кандидатів здійснюється на Зустрічах і 

Зборах без будь-яких обмежень. 

5. Зустрічі і Збори проводяться з ініціативи кандидата. Кандидат здійснює 

запрошення членів колективу і студентів на Зустрічі (Збори); поширення серед 

учасників Зустрічі (зборів) своєї виборчої програми; узгоджує з навчальним 

відділом або відповідальним працівником підрозділу місце, дату і час 

проведення Зустрічі (Зборів). 

6. Навчальний відділ або відповідальний працівник підрозділу забезпечує 

вільний і своєчасний доступ учасників Зустрічей (Зборів) до приміщень, 

визначених ними спільно з кандидатом. 

7. Приміщення для проведення Зустрічей (Зборів), мають бути придатними 

для їх проведення (освітленими, за можливості – обладнаними засобами 

посилення звуку тощо). 



ЗУСТРІЧІ КАНДИДАТІВ 

Корпус/Дата Блінцов В. С. Гайша О. О. Єганов О. Ю. Павлов Г. В. Трушляков Є. І. Харитонов Ю. М. 

Головний 9 лютого 8 лютого 15 лютого 7 лютого 13 лютого 14 лютого 
Новий 16 лютого 15 лютого 8 лютого 14 лютого 6 березня 7 лютого 

Старий 20 лютого 22 лютого 12 березня (перенос 
8 березня) 21 лютого 6 лютого 5 березня (7 

березня) 
Херсон 27 лютого 1 березня 22 лютого 28 лютого 20 лютого 21 лютого 

Первомайськ 6 березня 
12 березня 
(перенос 8 
березня) 

1 березня 5 березня (7 
березня) 27 лютого 28 лютого 

 
 

ЗУСТРІЧІ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ 
Головний корпус – ауд. Д-5 
Новий корпус – Актова зала 
Старий корпус – Актова зала 

м. Херсон – ауд. 303 
м. Первомайськ – Актова зала 

 
13 березня – день без зустрічей 

 


