
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ №6
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Уманського 

національного університету садівництва
від 05.02.2020 року

Загальна кількість членів організаційного комітету з проведення виборів ректора 
* і 4 

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 Валентигі Васильович, Щетина Сергій 
Васильович, Лиса Наталія Володимирівна, Косенко Світлана Володимирівна, Дядькун 
Леонід Васильович, Парубок Маргарита Іванівна, Караульна Крістіна Юріївна.

Порядок денний:
1. Про затвердження переліку документів, що посвідчують особу виборця.
2. Про реєстрацію спостерігачів.

І

1. СЛУХАЛИ:
Якименко Тетяну Сергіївну, яка запропонувала з метою ідентифікації виборців для 

видачі бюлетенів для голосування затвердити перелік документів, які засвідчують особу, а 
саме: паспорт громадянина України; паспорт у вигляді ГО-картки; паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідчення 
водія; посвідка на постійне проживання; студентський квиток; залікова книжка студента, 
військовий квиток, пенсійне посвідчення.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити, з метою ідентифікації виборців для видачі бюлетенів для голосування 

на виборах ректора Уманського національного університету садівництва, перелік 
документів, які засвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України; паспорт у 
вигляді ГО-картки; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове 
посвідчення громадянина України; посвідчення водія; посвідка на постійне проживання; 
студентський квиток; залікова книжка студента, військовий квиток, пенсійне 
посвідчення..

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

2. СЛУХАЛИ:
Мостов’яка Івана Івановича, який повідомив, що відповідно до пункту 4.2

Положення про порядок проведення виборів, ректора Уманського національного 
університету садівництва «Під час голосування та підрахунку голосів мають право бути 
присутніми не більше двох спостерігачів від кожного кандидата, а також не більше трьох



громадських спостерігачів, акредитованих організаційним комітетом, а в разі утворення 
виборчих дільниць -  не більше двох спостерігачів від кожного кандидата і трьох 
громадських спостерігачів на кожній виборчій дільниці». Також під час голосування та 
підрахунку голосів на виборчій дільниці може перебувати кандидат на посаду ректора та 
представник Міністерство освіти і науки України. Присутність інших осіб на виборчій 
дільниці забороняється. Відповідно до 1.7. Положення про порядок організації роботи 
спостерігачів від кандидатів на виборах ректора в Уманському НУС «Подання про 
реєстрацію спостерігача за підписом кандидата на посаду ректора вноситься до 
Організаційного комітету не пізніш як за 7 днів до дня голосування». Оскільки вибори 
ректора розпочинаються у 9:00 12 лютого 2020 року, термін подачі спостерігачів від 
кандидатів закінчився о 9:00 5 лютого 2020 року. Доводжу до вашого відома, що ніяких 
заяв на реєстрацію спостерігачів на виборах ректора Уманського національного 
університету садівництва ні від кандидатів, ні від громадських організацій, ні від ЗМІ не 
поступило. Тому, ще раз наголошую, що на виборчій дільниці під час голосування можуть 
перебувати лише члени виборчої комісії, виборці та кандидати на посаду ректора, а під 
час підрахунку -  лише члени виборчої комісії та кандидати на посаду ректора.

Повідомити голів виборчих комісій щодо відсутності заяв на реєстрацію 
спостерігачів на виборах ректора Уманського національного університету садівництва ні 
від кандидатів, ні від громадських організацій, ні від ЗМІ. Наголосити про те, що на 
виборчій дільниці під час голосування можуть перебувати лише члени виборчої комісії, 
виборці та кандидати на посаду ректора, а під час підрахунку -  лише члени виборчої 
комісії та кандидати на посаду ректора.

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

УХВАЛИЛИ:

Голова організаційного комітету

Секретар організаційного комітету Н.А. Іванова


