
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ № 12 
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Уманського національного університету садівництва
від 12.02.2020 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 11.02.2020 року. Скаржник у своїй скарзі 
вказує на те, іцо відповідно до Положення про порядок проведення виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва та наказу 
ректора № 01-05/415 від 20 листопада 2019 року були утворені
організаційний комітет та виборча комісія. Організаційний комітет очолює 
перший проректор, в.о. ректора університету з 19 січня 2020 року. 
Організаційний комітет на 86 % складається з адміністративних працівників 
університету. Виборча комісія також представлена адміністративними 
працівниками університету -  71 %. Під час підготовчого періоду до виборів 
члени організаційного комітету та виборчої комісії (Мальований М.І., 
Щетина С.В., ГІолторецький С.П., Поліщук В.В., Вернюк Н.О., Пушка О.С., 
Цимбалюк Ю.А.) в мережі Фейсбук поширювали відео зі зверненням до 
співробітників та студентів із закликом про підтримку кандидата на посаду



ректора Непочатенко О.О. В той же час, Організаційний комітет 
необгрунтовано не реєструє спостерігачів скаржника для спостереження за 
ходом голосування та підрахунком голосів під час виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва. Тому скаржник 
сумнівається в проведенні таємного та вільного волевиявлення, 
демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів та 
відкритості виборів ректора Уманського НУС.

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.

Чинне законодавство не визначає структури організаційного комітету 
та виборчої комісії з виборів ректора закладу вищої освіти за ознакою 
виконання його членами адміністративних функцій. Разом з тим, згадані в 
скарзі проректори, декани, завідуючі кафедрами, директор бібліотек в першу 
чергу є науково-педагогічними працівниками. Також варто зауважити, що 
дискримінація працівників при призначенні членом організаційного комітету 
чи виборчої комісії за будь-якими ознаками, в тому числі і за ознакою 
зайняття/не зайняття адміністративної посади, не допускається. 
Персональний склад Організаційного комітету та виборчої комісії був 
рекомендований рішенням профспілкового комітету первинної 
профспілкової організації Уманського НУС, яке прийняте на його засіданні
19.11.2020 року.

Як наслідок, викладені в скарзі факти не свідчать про те, що рішення, 
дії чи бездіяльність Організаційного комітету не відповідають встановленому 
порядку проведення виборів ректора Університету.

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.

2. Мостов’яка І.І., який зачитав зміст наступної скарги до 
Організаційного комітету від кандидата на посаду ректора Уманського НУС



Гіджеліцького В.М., яка також надійшла 11.02.2020 року. Скаржник у своїй 
скарзі вказує на те, що у мережі Фейсбук було поширено відео зі зверненням 
посадових осіб університету до співробітників та студентів із закликом про 
підтримку кандидата на посаду ректора Непочатенко О.О.: 28.01.2020 року 
Мальованого М.І., 03.02.2020 року Щетини С.В., Цимбалюка Ю.А., 
Полторецького С.П., Вернюк Н.О., 04.02.2020 року Поліщука В.В.,
05.02.2020 року Пушки О.С. Скаржник розцінює ці звернення як 
використання адміністративного ресурсу для впливу на результати виборів 
ректора Уманського НУС.

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.

У скарзі не оскаржуються рішення, дії чи бездіяльність
Організаційного комітету, а також скарга не * містить відомостей, 
передбачених п. 1.4 Положення.

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. 

і . , '

3. Мостов’яка І.І., який зачитав зміст наступної скарги до 
Організаційного комітету від кандидата на посаду ректора Уманського НУС 
Гіджеліцького В.М., яка надійшла також 11.02.2020 року. Скаржник у своїй 
скарзі вказує на те, що за поданням профспілкового комітету організації 
працівників ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського 
НУС (протокол № 2 від 03.02.2020р.) та наказу в.о. ректора Мостов’яка І.І. 
(№ 01-05/16 від 03.02.2020р.) голову дільничної виборчої комісії ВСП 
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС Жмура 
Анатолія Павловича виключили з персонального складу виборчої комісії. 
Однак, відповідно протоколу № 6 від 05.02.2020 року засідання виборчої 
комісії з проведення виборів ректора Уманського НУС присутньому на 
ньому голові дільничної виборчої комісії ВСП Чигиринський економіко-



правовий коледж Уманського НУС Жмуру А.П. було передано скриньку для 
голосування. А згідно протоколу № 3 від 06.02.2020 р. виборчої комісії ВСП 
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС Жмур А.П. 
відсутній на засіданні. На цьому засіданні було розподілені обов’язки між 
членами виборчої комісії, і обов’язки голови дільничної виборчої комісії 
ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС покладені 
на Чібіряк В.О. Скаржник запитує, хто фактично є головою дільничної 
виборчої комісії ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського 
НУС, і на якій підставі.

Мостов’як 1.1, повідомив, що головою дільничної виборчої комісії ВСП 
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС є Чібіряк В.О. 
Підставою для цього є рішення дільничної виборчої комісії ВСП 
Чигиринський економіко-правовий коледж Уманського НУС від 06.02.2020 
року, що підтверджується протоколом засідання від 06.02.2020 року № 3.

УХВАЛИЛИ:
Повідомити Гіджеліцькому В.М. вищенаведену інформації щодо 

голови дільничної виборчої комісії ВСП Чигиринський економіко-правовий 
коледж Уманського НУС. .

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

4. Мостов’яка І.І., який зачитав зміст наступної 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 на етапі підготовки виборів 
ректора університету Організаційний комітет згідно до Положення про 
організаційний комітет з виборів ректора Уманського НУС сприяє організації 
роботи громадських спостерігачів, представників ЗМІ і проводить їх 
акредитацію. Однак цього не відбулося, і спостерігачі від кандидатів на 
посаду ректора, громадські спостерігачі та представники ЗМІ не будуть 
залучені до спостереження за ходом виборів ректора Уманського НУС. 
Список спостерігачів в кількості 15 осіб, зазначає скаржник, був готовий ще
03.02.2020 р., але із-за вимог Положення про порядок організації роботи 
спостерігачів від кандидатів на виборах ректора в Уманському НУС, не 
зрозуміло згідно яких законодавчих актів воно розроблялося, подання на всіх 
спостерігачів подається разом. Гіджеліцький В.М. вважає це грубим 
порушенням принципів гласності, таємного та вільного волевиявлення, 
добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав 
учасників виборів та відкритості ректора Уманського НУС.



Мостов’як І.І. зазначив, що Організаційний комітет в однаковій мірі 
сприяє всім кандидатам на посаду ректора Уманського НУС. Однак,

спостерігачів від кандидатів на посаду ректора Уманського НУС, на чому 
наполягав скаржник.

Не відповідає фактичним обставинам і те, що бездіяльність 
Організаційного комітету призвела до того, що громадські спостерігачі та 
представники ЗМІ не будуть залучені до спостереження за ходом виборів. 
Для участі у виборах ректора Уманського НУС громадські організації та 
засоби масової інформації мали б вчинити активні дії -  подати відповідні 
клопотання та листи-заявки згідно з вимогами Положення про порядок 
акредитації та організації роботи спостеріганій від громадських організацій 
на виборах ректора в Уманському НУС та Положення про порядок 
акредитації представників засобів масової інформації на виборах ректора 
Уманського НУС (відповідно). Оскільки такі документи не надходили в 
адресу Організаційного комітету, то він не управнений реєструвати їх поза 
межами їхньої волі в примусовому порядку.

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.

сприяння кандидатам не є тотожним порушенню строків реєстрації

Голова організаційного комітету
■ь";'

Секретар організаційного комітету

І.І. Мостов’як

Н.А.Іванова


