
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ № 11 
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Уманського національного університету садівництва
від 11.02.2020 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:
І.П ро розгляд скарг кандидата на посаду ректора Уманського НУС 

Гіджеліцького Віталія Миколайовича.

СЛУХАЛИ:
1. Мостов’яка 1.1., який зачитав зміст скарги до Організаційного 

комітету від кандидата на посаду ректора Уманського НУС 
Гіджеліцького В.М., яка надійшла 10.02.2020 року. Скаржник у своїй скарзі

•Ь; '

вказує на те, що 29.01.2020 року на головній сторінці Уманського 
національного університету садівництва розміщена інформація «Звернення 
ректора УДПУ на підтримку ректора Олени Непочатенко». Скаржник 
розцінює розміщення цього звернення на головній сторінці сайту 
університету як використання адміністративного ресурсу. Скаржнику не 
зрозуміло, чому в назві фігурують слова «ректора Олени Непочатенко», якщо 
вона перестала перебувати в цьому статусі 18.01.2020 р.

Мостов’як 1.1, зазначив, що відповідно до п. 7.2 Положення про 
порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва, рішення про 
задоволення скарги Організаційний комітет або виборча комісія приймає 
тільки у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність об'єкта



оскарження не відповідають встановленому порядку проведення виборів 
ректора Університету.

Організаційний комітет не адмініструє офіційний сайт Уманського 
національного університету садівництва та, відповідно, не несе 
відповідальності за його зміст, за виключенням оголошень, протоколів та 
іншої інформації, яка розміщуються на сайті за поданням самого 
Організаційного комітету.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити в задоволенні скарги кандидата на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва Гіджеліцького В.М. від
10.02.2020 року.

Результати голосування:
«за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 0.

2. Мостов’яка 1.1., який зачитав зміст наступної скарги до 
Організаційного комітету від кандидата на посаду ректора Уманського НУС 
Гіджеліцького В.М., яка також надійшла 10.02.2020 року. Скаржник у своїй 
скарзі вказує на те, що 28.01.2020 року о 10.16 було опубліковано відео 
проректора з науково-педагогічної роботи Мальованого Михайла Івановича, 
де він звертається до співробітників університету з закликом про підтримку 
кандидата на посаду ректора Непочатенко О.О. Скаржник розцінює це 
звернення як використання адміністративного ресурсу. В іншому випадку, 
якщо б не наголошувалось на посаді Мальованого М.І, це розцінювалося б по 
іншому.

Мостов’як 1.1, зазначив, що відповідно до п. 7.2 Положення про 
порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва, рішення про 
задоволення скарги Організаційний комітет або виборча комісія приймає 
тільки у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність об'єкта 
оскарження не відповідають встановленому порядку проведення виборів 
ректора Університету.

В скарзі не зазначено, на якому інформаційному ресурсі розміщено 
відео Мальованого М.І., в якості доказу не додано будь-якого носія 
інформації, на якому б містилося згадане відео.

Мальований М.І. надав пояснення щодо викладеного факту і 
повідомив, що відео, про яке йде мова в скарзі, розміщене ним на його 
особистій сторінці в мережі РасеЬоок. У відео ним висловлена підтримка 
одного з кандидатів на посаду ректора Уманського НУС. Це його особиста 
думка, яку він вправі висловлювати, тим більше на особистій сторінці в



соціальній мережі. Разом з тим, відео не містить закликів голосувати за того 
чи іншого кандидата.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити в задоволенні скарги кандидата на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва Гіджеліцького В.М. від
10.02.2020 року.

Результати голосування:
«за»' - 13, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. Мостов’яка 1.1., який зачитав зміст скарги до Організаційного 
комітету від кандидата на посаду ректора Уманського НУС 
Гіджеліцького В.М., яка надійшла 11.02.2020 року. Скаржник у своїй скарзі 
вказує на те, що вимога пункту 1.7 Положення про порядок організації 
роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора Уманського 
національного університету садівництва про подання на реєстрацію 
спостерігачів вноситься до Організаційного комітету не пізніше як за 7 днів 
до дня голосування не знаходить законодавчого підтвердження. Дана вимога 
відсутня в Методичних рекомендаціях щодо особливостей виборчої системи 
та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 року № 726 та 
Статуті Уманського національного університету садівництва, якими 
керуються при організації виборів ректора Уманського національного

*

університету садівництва. Скаржник просить надати пояснення на основі 
яких законодавчих актів було прийняте положення про реєстрацію 
спостерігачів не пізніше як за 7 днів до дня голосування.

жМостов’як 1.1. в черговий раз звернув увагу на п. 7.2 Положення про 
порядок подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва, де зазначено, що 
рішення про задоволення скарги Оргкомітет або виборча комісія приймає 
тільки у разі встановлення, що рішення, дії чи бездіяльність об'єкта 
оскарження не відповідають встановленому порядку проведення виборів 
ректора Університету.

Органом, який схвалив Положення про порядок організації роботи 
спостерігачів від кандидатів на виборах ректора в Уманському 
національному університеті садівництва є Вчена рада Уманського НУС. 
Відповідно, мова в скарзі не йде про рішення, дії чи бездіяльність 
Організаційного комітету.

Щодо прохання скаржника надати пояснення, то до повноважень 
Організаційного комітету, визначених Положенням про організаційний



комітет з виборів ректора Уманського національного університету 
садівництва, схваленого Вченою радою Уманського НУС (протокол від
03.10.2019 року № 2), не належить надання пояснень учасникам'виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва.

УХВАЛИЛИ:
Відмовити в задоволенні скарги кандидата на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва Гіджеліцького В.М. від
11.02.2020 року.

Результати голосування:
«за» - 13, «проти» - 0, «утримались» - 0.,

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету а
/

1.1. Мостов’як 

Н.А. Іванова


