
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

НАКАЗ

20 листопада 2019 року м. Умань №01-05/ # #

Про організацію та проведення 
виборів ректора Уманського 
національного університету садівництва

Відповідно до статті 42 Закону України '«Про вищу освіту», постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 №726 «Деякі питання реалізації 
статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Статуту Уманського 
національного університету садівництва, на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України від 11 листопада 2019 року № 529-к «Про оголошення 
конкурсу на заміщення посади ректора Уманського національного університету 
садівництва», з метою організації проведення виборів ректора Уманського 
національного університету садівництва» (далі -  Університет) за поданням 
Профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників 
Університету (протокол № 5 від 19.11.2019 р.) *

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити персональний склад організаційного комітету з 

проведення виборів ректора Університету (додаток 1).
2. Затвердити персональний склад виборчої комісії з проведення 

виборів ректора Університету (додаток 2).
3. г Встановити 20 грудня 2019 року кінцевим строком обрання

представників для участі у виборах з числа штатних працівників Університету, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 
також виборних представників з числа студентів.

4. Організаційному комітету з проведення виборів ректора 
Університету (далі - Організаційний комітет) та виборчій комісії з проведення 
виборів ректора Університету (далі -  Виборча комісія) на своїх засіданнях 
обрати голів, заступників голів та секретарів у встановленому порядку.

5. Організаційному комітету протягом 7 календарних днів 
визначитися з виборчими дільницями та персональним складом дільничних 
виборчих комісій відокремлених структурних підрозділів.

6. Начальнику відділу кадрів Косенко С.В. до 29 листопада 2019 року 
подати до Організаційного комітету:

алфавітний список штатних наукових, науково-педагогічних, 
педагогічних працівників по підрозділах (окремо по відокремлених 
структурних підрозділах);



продовження наказу від 20.11.2019 р. №01-0

алфавітний список штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними, педагогічними працівниками, по підрозділах/групах підрозділів 
(окремо по відокремлених структурних підрозділах);

алфавітний список студентів денної форми навчання (окремо по 
відокремлених структурних підрозділах) окрім тих студентів, які завершують 
навчання 31 грудня 2019 року.

7. Організаційному комітету:
- визначити квоту представників з числа штатних працівників 

Університету та відокремлених структурних підрозділів, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, і забезпечити 
проведення їх обрання до 20 грудня 2019 року;

-визначити квоту представників з числа студентів Університету та 
відокремлених структурних підрозділів і спільно з органами студентського 
самоврядування забезпечити їх обрання до 20 грудня 2019 року.

8. Організаційному комітету та Виборчій комісії вжити необхідних і 
невідкладних заходів щодо вирішення організаційних та інших питань для 
проведення виборів ректора Університету.

9. Закріпити на час проведення виборів за Організаційним комітетом 
приміщення конференц-залу адміністративного корпусу та за Виборчою 
комісією приміщення ауд. 48, корпусу № 1.

10. Головному бухгалтеру Лисій Н.В. та проректору з адміністративно- 
господарської роботи Дядькуну Л.В. забезпечити Організаційний комітет та 
Виборчу комісію необхідними засобами зв'язку, оргтехніки, меблями тощо.

11. Проректору з науково-педагогічної роботи Мальованому М.І. 
забезпечити розміщення інформації про вибори на офіційному сайті 
Університету.

12. Організаційному комітету розмістити цей наказ на офіційному сайті 
Університету.

13. * Контроль за виконання цього наказу покласти на першого 
проректора Університету Мостов’яка І.І.



Додаток 1
до наказу від 20.11.2019 р. №01-05

Персональний 
з проведення

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада
1 Мостов’як Іван Іванович перший проректор

2 Мальований Михайло Іванович проректор з науково- 
педагогічної роботи

3 Паєвський Петро Борисович помічник ректора

4 Якименко Тетяна Сергіївна начальник юридичного 
відділу

5 Коханова Антоніна Андріївна голова Ради студентського 
самоврядування

6 Іванова Наталія Анатоліївна доцент кафедри обліку і 
оподаткування

7 Пушка Олександр Сергійович декан інженерно- 
технологічного факультету

8 Поліщук Валентин Васильович
декан факультету лісового та
садово-паркового
господарства

9
**•

Щетина Сергій Васильович
декан факультету, 
плодоовочівництва, екології 
та захисту рослин

10 Лиса Наталія Володимирівна головний бухгалтер
11 Косенко Світлана Володимирівна начальник відділу кадрів

12 Дядькун Леонід Васильович проректор з адміністративно- 
господарської роботи

13 Парубок Маргарита Іванівна голова профспілкового 
комітету

14 Караульна Крістіна Юріївна студентка факультету 
економіки і підприємництва

склад організаційного 
виборів ректора Університету

20 . 11.201



Додаток 2
до наказу від 20.11.2019 р. №01-05!*//$

Персональний склад виборчої комісії з проведення виборів ректора
Університету/

№
п/п Прізвище, ім’я та по батькові Посада

1 Карпенко Віктор Петрович проректор з наукової та 
інноваційної діяльності

2 Вернюк Наталія Олександрівна декан факультету менеджменту

3 Мельник Людмила Юріївна завідувач кафедри обліку і 
оподаткування

4 Полторецький Сергій Петрович декан факультету агрономії

5 Шлапак Володимир Петрович завідувач кафедри лісового 
господарства

6 Сомова Наталія Данилівна директор бібліотеки
7 Черно Олена Дмитрівна докторант

8 Малішевська Вікторія Ігорівна студентка факультету 
менеджменту

9 Березовський Володимир Євгенійович завідувач кафедри математики і 
фізики

10 Пухір Євгеній Васильович студент факультету агрономії
11: Улянич Олена Іванівна завідувач кафедри овочівництва

12 Рябовол Людмила Олегівна завідувач кафедри генетики, 
селекції рослин та біотехнології

13 Заморська Ірина Леонідівна завідувач кафедри технологій 
харчових продуктів

14 Сержук Олександр Петрович доцент кафедри генетики, 
селекції рослин та біотехнології


