
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ПРОТОКОЛ № 7
Засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора Уманського 

національного університету садівництва
від 06.02.2020 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 14 осіб: Мостов’як Іван Іванович, Мальований Михайло Іванович, 
Паєвський Петро Борисович, Якименко Тетяна Сергіївна, Коханова Антоніна Андріївна, 
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.

Запрошений: кандидат на посаду ректора Уманського НУС Гіджеліцький Віталій 
Миколайович.

Порядок денний: '
1. Про розгляд заяви кандидата на посаду ректора Уманського НУС Гіджеліцького 

Віталія Миколайовича.

1. СЛУХАЛИ:
Мостов’яка 1.1., який повідомив про надходження заяви про реєстрацію 

спостерігачів претендента на посаду ректора Уманського НУС Гіджеліцького Віталія 
Миколайовича, з проханням прийняти подання на спостерігачів від себе і в заяві 
зазначено, що причиною невчасного подання документів на спостерігачів є різке 
погіршення стану здоров’я. Також в заяві зазначено, що довідка додається.

Гіджеліцького В.М., який повідомив про те, що не зміг вчасно подати заяву у 
зв’язку з хворобою. Він мав намір подати документи п’ятого лютого до дев’ятої години 
ранку, але о восьмій годині цього дня він був вимушений звернутися до лікаря.

Мостов’як 1.1, звернув увагу присутніх на зміст пункту 1.7. Положення про порядок 
організації роботи спостерігачів від кандидатів на виборах ректора в Уманському НУС, 
згідно якого «Подання про реєстрацію спостерігача за підписом кандидата на посаду 
ректора вноситься до Організаційного комітету не пізніш як за 7 днів до дня 
голосування».

Гіджеліцький В.М. зазначив, що просить організаційний комітет розглянути заяву в 
законному порядку. Також звернув увагу присутніх, що він має намір здійснювати 
оскарження і в судовому порядку.



Мальований М.І. задав питання запрошеному кандидату, що він має намір 
оскаржити. Також запитав Гіджеліцького В.М. про причини неподання документів у 
строк, визначений відповідним Положенням. Також Мальований М.І. висловив свою 
позицію, що якщо Організаційний комітет задовольнить прохання Гіджеліцького В.М., то 
в такий спосіб будуть поставлені в нерівні умови інші кандидати. Мальований М.І. 
зауважив, що Положення про акредитацію спостерігачів було оприлюднене на офіційному 
сайті Університету вже близько двох місяців, всі мали змогу з ним ознайомитися.

Гіджеліцький В.М. повідомив, що він буде оскаржувати, перш за все, положення, 
щодо семиденного терміну, в методичних рекомендаціях МОН цього не вказано. Якщо 
вказано, то немає проблем, а якщо там не вказано семиденний термін, і зазначене є тільки 
в положенні про організаційний комітет від університету, то будемо оскаржувати це 
положення, а далі буде зрозуміло.

Також Гіджеліцький В.М. повідомив, що причиною невчасного подання було 
очікування останньої заяви від того хто має його представляти в Чигирині, ця людина 
хворіла і вона не могла вчасно подати, тому він до останнього чекав.

Якименко Т.С. задала уточнююче запитання щодо причин невчасного подання, 
оскільки у заяві зазначено, що хворів безпосередньо сам кандидат на посаду ректора 
Уманського НУС, а у поясненні Організаційному комітету він повідомив про хворобу 
кандидата в спостерігачі.

Гіджеліцький В.М. відповів, що є дві різних людини. Він чекав, поки вона йому 
передасть заяву, але вона передала йому четвертого числа, а п’ятого він мав подати в 
організаційний комітет і п’ятого захворів він.

,-*■ Якименко Т.С. уточнила, що мова в Положенні йде не про сім діб, а про сім днів. 
Тобто, наприкінці дня четвертого числа закінчився крайній строк подачі документів.

Гіджеліцький В.М. повторно попросив розглянути його заяву. Повідомив, що 
подальші' його кроки ним озвучені. Також запропонував допустити та надати всім 
кандидатам і ЗМІ долучитися до цього процесу, тому що сьогодні у людей уже виник 
сумнів в тому, чи це будуть правильно проведені вибори.

Якименко Т.С. задала питання, чи правильно члени Організаційного комітету 
зрозуміли позицію Гіджеліцького В.М., що його наміри щодо оскарження Положення 
напряму залежать від того, чи будуть зареєстровані Організаційним комітетом його 
спостерігачі. Тобто, якщо Організаційний комітет їх не зареєструє, то кандидат на посаду 
ректора Уманського НУС оскаржить Положення про порядок організації роботи 
спостерігачів від кандидатів на виборах ректора в Уманському НУС як таке, що не 
відповідає законодавству. А у разі реєстрації спостерігачів, він вважає, що таке 
Положення повністю відповідає чинному законодавству. Чи можна вважати, що 
Гіджеліцький В.М. ставить умову Організаційному комітету щодо оскарження/не 
оскарження згаданого Положення.



Гіджеліцький В.М. вказав, що члени Організаційного комітету повинні розуміти, 
що він хоче щоб все проходило законним шляхом, в першу чергу. І в першу чергу він 
хоче, щоб сам виборчий процес законним шляхом проходив. І він не буде повчати, 
розказувати і ставити якісь умови, він просить розглянути, а далі процедурні процеси.

Мостов’як 1.1, звернув увагу, що в поданій заяві зазначено, що довідка додається, 
тобто стверджується факт надання довідки одночасно з заявою. Разом з тим, фактично 
разом з заявою така довідка надана не була.

* ,
Гіджеліцький В.М. підтвердив факт не надання довідки і повідомив, що не надає її і 

сьогодні, 6 лютого, а подасть, коли «закриє лікарняний».

Дядькун Л.В. задав питання Гіджеліцькому В.М. чому він не зміг надати довідку до 
моменту «закриття лікарняного», адже вона надається лікарем на вимогу пацієнта.

Гіджеліцький В.М. повідомив, що лікар йому дасть лікарняний лист. На його думку, 
це не проблема.

Мостов’як 1.1, зазначив, що згідно вимог Положення в поданні про реєстрацію 
спостерігачів зазначаються їхні прізвища, імена, по батькові, дата народження, місце 
фактичного проживання та адреса реєстрації, місце роботи, посада (заняття), номери 
контактних телефонів та запитав чому у більшості кандидатів не вказано місця роботи.

Гіджеліцький В.М. відповів, що в кандидати в спостерігачі не відзначили цього в 
заяві і таке подання він подав.

Мостов’як 1.1, вказав, що до подання додаються заяви про згоду кандидатів у 
спостерігачі бути спостерігачами від кандидата на посаду ректора. До організаційного 
комітету ці заяви не подані.

*

Гіджеліцький В.М. підтвердив, ці заяви він не подав, тому що вони так 
домовлялися, що буде засідання організаційного комітету і він подасть. Це є право.

Мостов’як 1.1, запропонував подати заяви.

Гіджеліцький В.М. надав голові Організаційного комітету заяви кандидатів у 
спостерігачі.

Якименко Т.С. звернула увагу на те, що кандидат не вказав в заяві, що він просить 
продовжити строк подання документів.

Мальований М.І. висловив думку, що всі кандидати мають бути в рівних умовах та 
наголосив на неприпустимості порушень норм Положень, якими регулюється процедура 
виборів ректора Уманського НУС.

Паєвський П.Б. зауважив, що йому імпонує позиція Гіджеліцького В.М., що все має



бути в межах правового поля. Разом з тим він вважає, що у Організаційного комітету 
немає підстав розглядати сьогодні заяву тому, що кандидат не додав всіх документів -  на 
сьогодні довідка відсутня.

Іванова Н.А. погодилася з позицією Паєвського П.Б.

УХВАЛИЛИ:
Провести засідання організаційного комітету о 15 год. 00 хв. 06.02.2020 року.
Запропонувати кандидату на посаду ректора Уманського НУС Гіджеліцькому 

Віталію Миколайовичу надати Організаційному комітету довідку про хворобу, про яку 
йде мова в його заяві на засідання, яке призначене на 15 год. 00 хв. 06.02.2020 року.

Результати голосування: .
«за» - 14, «проти» - 0, «утримались» ■

Голова організаційного комітету 1.1. Мостов’як

Секретар організаційного комітету Н.А. Іванова


