
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

ПРОТОКОЛ № 10 

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Уманського національного університету садівництва 

від 10.02.2020 року 

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Уманського НУС – 14 осіб.  

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Уманського НУС 13 осіб: Мостов’як Іван Іванович, 

Мальований Михайло Іванович, Паєвський Петро Борисович, Якименко 

Тетяна Сергіївна, Іванова Наталія Анатоліївна, Пушка Олександр 

Сергійович, Поліщук Валентин Васильович, Щетина Сергій Васильович, 

Лиса Наталія Володимирівна, Косенко Світлана Володимирівна, Дядькун 

Леонід Васильович, Парубок Маргарита Іванівна, Караульна Крістіна 

Юріївна. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд заяви кандидата на посаду ректора Уманського НУС 

Гіджеліцького Віталія Миколайовича. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Мостов’яка І.І. який повідомив, що до Організаційного комітету 

поступили довідка від лікаря і лист тимчасової втрати працездатності від 

кандидата на посаду ректора Уманського НУС Гіджеліцького В.М. В довідці 

від лікаря дата і номер відсутні. Щодо листа непрацездатності то там 

зазначено, що місце роботи  Гіджеліцького В.М. на момент хвороби, а саме 5 

лютого 2020 року є Уманський державний педагогічний університет. Також 

Мостов’як І.І. ознайомив присутніх з відповіддю на запит до УДПУ, де 

вказано періоди роботи в ньому, а саме що Гіджеліцький В.М. дійсно 

працював в УДПУ з 01.10.2019 до 31.01.2020 року. Тобто кандидат на посаду 

ректора Уманського НУС надав Організаційному комітету документ, який 

містить завідомо неправдиві відомості.  

Якименко Т.С. повідомила хронологію поступлення документів від 

Гіджеліцького В.М. і звернула увагу Організаційного комітету на 1.7. 

Положення про порядок організації роботи спостерігачів від кандидатів на 

виборах ректора в Уманському НУС, згідно якого «Подання про реєстрацію 
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спостерігача за підписом кандидата на посаду ректора вноситься до 

Організаційного комітету не пізніш як за 7 днів до дня голосування».  

Мостов’як І.І. також звернув увагу на відповідальність кожного члена 

Організаційного комітету в частині дотримання вимог Положення. 

Паєвський П.Б. наголосив, що ми маємо все зробити виключно в 

рамках закону. 

Якименко Т.С. зауважила, що діючим законодавством передбачено 

інститут представництва, яким міг скористатися кандидат на посаду ректора. 

Мальований М.І. зазначив, що на сайті університету була розміщена 

завчасно адреса Організаційного комітету і кандидат мав можливість 

надіслати документи поштою в адресу Організаційного комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити в задоволенні заяви кандидата на посаду ректора 

Уманського НУС Гіджеліцького В.М. про продовження терміну подання про 

реєстрацію спостерігачів, як необґрунтованої.  

Результати голосування: 

«за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

 

 

 

Голова організаційного комітету     І.І. Мостов’як 

 

Секретар  організаційного комітету             Н.А. Іванова 
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