
ПРОТОКОЛ №10

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Уманського 
національного університету садівництва

12 лютого 2020 року м. Умань

Персональний склад -  16 членів. Присутні на засіданні -  15 членів.

Присутні: Карпенко Віктор Петрович, проректор з наукової та
інноваційної діяльності; Вернюк Наталія Олександрівна, декан факультету 
менеджменту; Мельник Людмила Юріївна, завідувач кафедри обліку та 
оподаткування; Полторецький Сергій Петрович, декан факультету агрономії; 
Шлапак Володимир Петрович, завідувач кафедри лісового господарства; Черно 
Олена Дмитрівна, докторант; Малішевська Вікторія Ігорівна, студентка 
факультету менеджменту; Березовський Володимир Євгенійович, вчений 
секретар; Улянич Олена Іванівна, завідувач кафедри овочівництва; Рябовол 
Людмила Олегівна, завідувач кафедри генетики, селекції рослин та 
біотехнології; Заморська Ірина Леонідівна, завідувач кафедри технологій 
харчових продуктів; Сержук Олександр Петрович, доцент кафедри генетики, 
селекції рослин та біотехнології; Фоменко Інна Сергіївна, оператор 
комп’ютерного набору канцелярії; Баранюк Ірина Володимирівна, провідний 
бухгалтер, Пухір Євген Васильович, студент факультету агрономії.

Запрошені:
• Атаманчук Юрій Миколайович, кандидат на посаду ректора Уманського 

національного університету садівництва;
• Гіджеліцький Віталій Миколайович, .кандидат на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва;
• Непочатенко Олена Олександрівна, кандидат на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва;
• Бондаренко Ірина Сергіївна, головний спеціаліст департаменту освіти і 

науки Черкаської обласної державної адміністрації.

Порядок денний:
1. Прийняття документів з результатами голосування дільничої виборчої 

комісії ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва.

З питання першого
Слухали: голову виборчої комісії Карпенка Віктора Петрович, який 

зазначив, що голова (Шиманська О. В.) та секретар (Вічкань О. М.) дільничої 
виборчої комісії ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва передали до 
виборчої комісії протоколи (у двох примірниках) з результатами голосування та 
інші документи у запечатаних конвертах з підписами голови дільничої комісії, 
його заступника та секретаря, засвідченими печаткою відокремленого 
структурного підрозділу, на якому розміщувалася виборча дільниці.



Відповідно до протоколу:
1. Кількість виборців 101
2. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів для 

* голосування 101

3. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 
для голосування 97

4. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів для 
голосування 4

5. Кількість вйборчих бюлетенів, виявлених у 
скриньці для голосування 97

6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування, 
визнаних недійсними 0

Кількість виборців, які проголосували за кандидатів:

Прізвища, імена, по батькові кандидатів Кількість
голосів

Відсоток від 
кількості 
виборців

1. Атаманчук Юрій Миколайович 8 8

2. Гіджеліцький Віталій Миколайович 9 9

3. Непочатенко Олена Олександрівна 7$ 77

НЕ ПІДТРИМУЮ ЖОДНОГО КАНДИДАТА 2 2

Виступив: голова виборчої комісії Карпенко В.П., який запропонував 
прийняти протокол №6 (у двох примірниках) дільничої виборчої комісії ВСП 
Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів ректора Уманського 
національного університету садівництва та інші документи у запечатаних 
конвертах з підписами голови дільничої комісії, його заступника та секретаря, 
засвідченими печаткою відокремленого структурного підрозділу, на якому 
розміщувалася виборча дільниці, про що скласти акт прийому передачі.

Результати відкритого голосування:
«За» -  15; «Проти» -  0; «Утримались» -  0.
Ухвалили: прийняти протокол №6 (у двох примірниках) дільничої 

виборчої комісії ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва та інші документи 
у запечатаних конвертах з 
та секретаря, засвідченимі 
на якому розміщувалася 
передачі.

Голова виборчої комісії 

Секретар виборчої комісії

підписами г о ^ в и  дільничої комісії, його заступника 
печаткою відокремленого структурного підрозділу, 
виборча дільниці, про щ одж ласти акт прийому

В. П. Карпенко

В. Є. Березовський


