
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ № 13 

Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Уманського національного університету садівництва

від 13.02.2020 року

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення
і

виборів ректора Уманського НУС -  14 осіб.

Кількість присутніх членів організаційного комітету з проведення 

виборів ректора Уманського НУС 12 осіб: Мостов’як Іван Іванович, 

Мальований Михайло Іванович, Паєвський Петро Борисович, Якименко 

Тетяна Сергіївна, Іванова Наталія Анатоліївна, Пушка Олександр 

Сергійович, Щетина Сергій Васильович, Лиса Наталія Володимирівна, 

Косенко Світлана Володимирівна, Дядькун Леонід Васильович, Парубок 

Маргарита Іванівна, Караульна Крістіна Юріївна.

. Порядок денний:

1. Про отримання від виборчої комісії протоколу результатів 

голосування на виборах ректора Уманського НУС та передачу першого 

примірника протоколу виборчої комісії з виборів ректора Уманського НУС 

від 12 лютого 2020 року до Міністерства освіти і науки України.

2. Про розгляд результатів виборів ректора Університету.

3. Про передачу документації, пов’язаної з результатами виборів 

ректора Уманського НУС до архіву Університету.

4. Про оприлюднення результатів виборів на веб-сайті Університету.

СЛУХАЛИ:

1. Мостов’яка 1.1., який повідомив про отримання від виборчої 

комісії з проведення виборів ректора Уманського НУС двох примірників

і



протоколу від 13.02.2020 року № 12 (підсумковий). Результати голосування 

такі:

Кількість виборців 801

Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для голосування 801

Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені для 

голосування
759

Кількість невикористаних бюлетенів для голосування 42

Кількість виборчих бюлетенів, виявлених у скриньці для 

голосування
759

Кількість виборчих бюлетенів для голосування, визнаних 

недійсними
3

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата Кількість 
голосів '

Відсоток від 
кількості 

виборців,%
1. Атаманчук Юрій Миколайович 22 2,7
2. Гіджеліцький Віталій Миколайович 215 26,8
3. Непочатенко Олена Олександрівна 495 61,8

Не підтримую жодного кандидата 24 3,0

Доповідач повідомив, що до виборчої комісії з проведення виборів 

ректора Уманського НУС від кандидатів на посаду ректора заяви і скарги не 

надходили.

УХВАЛИЛИ:

1. Інформацію голови Організаційного комітету взяти до відома.

2. Доручити голові Організаційного комітету передати до Міністерства 

освіти і науки України супровідний лист та перший примірник підсумкового 

протоколу виборчої комісії від 13.02.2020 р. № 12 про результати 

голосування 12 лютого 2020 року, а також примірник протоколу цього 

засідання.

Результати голосування:



«за» -12 , «проти» - 0, «утримались» - 0.

2. СЛУХАЛИ:

Мостов’яка І.І., який зазначив, що відповідно до Закону України «Про 

вищу освіту» вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них 

взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

У виборах ректора Уманського НУС - взяло участь 94,8 відсотка від 

загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах ректора. Як 

наслідок, вибори ректора Уманського НУС є такими, що відбулися.

Відповідно до даних підсумкового протоколу з виборів ректора 

Уманського НУС кандидат Непочатенко Олена Олександрівна набрала 61,8 

відсотків голосів від загальної кількості осіб, які мають право брати участь у 

виборах ректора. ,

УХВАЛИЛИ:

1. Вважати вибори ректора Уманського НУС 12 лютого 2020 року 

такими, що відбулися.

2. Відповідно до підсумкового протоколу про результати голосування 

вважати обраною на посаду Уманського національного університету
«*•

садівництва Непочатенко Олену Олександрівну.

Результати голосування:

«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

3. СЛУХАЛИ:

Мостов’яка 1.1., який зазначив, що відповідно до пункту 3.4. Положення 

про організаційний комітет з виборів ректора Уманського національного 

університету садівництва, Організаційний комітет передає в установленому 

порядку до архіву Університету всю документацію, пов’язану з проведенням 

виборів ректора Університету, яка зберігається там протягом п'яти років.



УХВАЛИЛИ:

Доручити секретарю Організаційного комітету та секретарю виборчої 

комісії передати в установленому порядку до архіву Уманського НУС всю 

документацію, пов’язану з проведенням виборів ректора Уманського НУС 12 

лютого 2020 року.

Результати голосування:

«за» - 12, «проти» - 0, «утримались» - 0.

Мостов’яка 1.1., який зауважив, що відповідно до пункту 3.4. 

Положення про організаційний комітет з виборів ректора Уманського 

національного університету садівництва, Організаційний комітет протягом 

доби після складання протоколу про результати голосування оприлюднює на 

офіційному веб-сайті університету результати виборів. ,

УХВАЛИЛИ:

Доручити секретарю Організаційного комітету оприлюднити 

підсумковий протокол результатів виборів на офіційному веб-сайті 

Університету.

4. СЛУХАЛИ:

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету Н.А. Іванова

4


