
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ №5 
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 

Уманського національного університету садівництва
від 29.01.2020 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 11 осіб:, Мостов’як Іван Іванович, 
Мальований Михайло Іванович, Паєвський Петро Борисович, Якименко 
Тетяна Сергіївна, Коханова Антоніна Андріївна, Іванова Наталія Анатоліївна, 
Пушка Олександр Сергійович, Лиса Наталія Володимирівна, Косенко 
Світлана Володимирівна, Дядькун Леонід Васильович, Караульна Крістіна 
Юріївна.

»

Порядок денний:
1. Про доопрацювання списків.

1. СЛУХАЛИ:
; Косенко С.В., начальника відділу кадрів, про коригування списків 

виборців по університету, а саме:
1) усунення технічних помилок -  заміни по Відокремленому 

структурному підрозділу Шевченківський коледж Уманського національного 
університету садівництва Федьорка Петра Макаровича на Федьорку Надію 
Григорівну. Внесення до списку Федьорка Петра Макаровича замість 
Федьорки Надії Григорівни відбулося помилково.

2) усунення технічних помилок включити до списку Університету:
- Соковніну Діану Михайлівну, доцента кафедри маркетингу;
- Тисячного Олега Петровича, старшого викладача кафедри садово- 

паркового господарства.
3)у зв’язку зі звільненням виключити зі списків Університету:
- Слободянник Л.М., доцента кафедри плодівництва і виноградарства;
- Чередник А.Ю., викладача-стажиста кафедри агрохімії та 

ґрунтознавства;



- Прокопчука І.В., доцента кафедри агрохімії та ґрунтознавства;
- Прокопчука С.В., старшого викладача кафедри агрохімії та 

ґрунтознавства;
- Діденка І.А., старшого викладача кафедри овочівництва.
4) у зв’язку з початком відпустки для догляду за дитиною виключити зі 

списків Університету Ракул Інну Олександрівну, викладача кафедри 
генетики, селекції рослин та біотехнології.

5) внести зміни у зв’язку зі зміною підрозділу:
- Непочатенко О.О. -  з ректора на професора кафедри фінансів, 

банківської справи та страхування;
- Бурляй А.П. -  з провідного наукового співробітника НДЧ на доцента 

кафедри економіки.
6) внести зміни у зв’язку зі зміною прізвища старшим викладачем 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Парубок Н.В. на Терещук

Н.В.
7) у зв’язку з виходом із відпустки для догляду за дитиною включити до 

списку виборців Університету Полянецьку І.О., доцента кафедри генетики, 
селекції рослин і біотехнології;

8) у зв’язку з прийняттям на роботу включити до списку виборців 

Університету:
- Шевченко Жанну Петрівну -  доцента кафедри захисту і 

карантину рослин;
- Леонову Катерину Петрівну -  викладача-стажиста кафедри 

агрохімії та ґрунтознавства;
^г  - Новікову Тетяну Петрівну -  викладача-стажиста кафедри 

біології.
Після коригування списків Косенко С.В. зазначила, що кількість осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора Уманського національного 
університету садівництва 12 лютого 2020 року становить 801 осіб, серед 
яких:

по Уманському національному університету садівництва -  419 осіб 
(додаток 1) (з них: наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники -  
319 осіб; штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками -  31 особа; студенти денної форми навчання -  
69 осіб).

по Відокремленому структурному підрозділі Шевченківський 
коледж Уманського НУС -  50 осіб (додаток 5) (з них: наукові, науково-



науково-педагогічними та педагогічними працівниками -  5 осіб; студенти 

денної форми навчання -  8 осіб).
По іншим коледжам кількість виборців не змінилася.

Запропоновано скорегувати та затвердити списки осіб (виборців) по 
Університету та Відокремленому структурному підрозділі Шевченківський 
коледж Уманського національного університету садівництва, які мають право 
брати участь у виборах ректора Уманського національного університету 
садівництва та передати їх голові Виборчої комісії.

1. Скорегувати та затвердити списки осіб (виборців) по Університету та 
Відокремленому структурному підрозділі Шевченківський коледж 
Уманського національного університету садівництва, які мають право брати 
участь у виборах ректора Уманського національного університету 
садівництва.

2. Передати списки осіб (виборців) по Університету та Відокремленому 
структурному підрозділі Шевченківський коледж Уманського національного 
університету садівництва голові Виборчої комісії.

Результати голосування: .
«за» -11, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:

Голова організаційного комітету І.І. Мостов’як

Секретар організаційного комітету Н.А. Іванова


