
ПРОТОКОЛ №4

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Уманського 
національного університету садівництва

28 січня 2020 року м. Умань

Персональний склад - 16 членів. Присутні на засіданні - 14 членів.
0

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.

Запрошені: начальник відділу кадрів Уманського національного
університету садівництва, Косенко Світлана Володимирівна.

Порядок денний:
1. Розміщення передвиборних програм кандидатів на посаду ректора 

Уманського національного університету садівництва.
2. Передача списку виборців на корегування.
3. Оприлюднення інформації про дату, час і місце проведення виборів 

ректора Уманського національного університету садівництва.

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

зазначив, що до виборчої комісії надійшли передвиборні програми кандидатів на 
посаду ректора Уманського національного університету садівництва, а саме: 
Гіджеліцького Віталія Миколайовича та Непочатенко Олени Олександрівни. З 
третім кандидатом Атаманчуком Юрієм Миколайовичем зв’язку не має. 
Зазначені програми оприлюднені відповідно до вимог чинного законодавства.

Виступив: секретар виборчої комісії Березовський Володимир
Євгенійович, який вказав, що відповідно до Положення про виборчу комісію з 
проведення виборів ректора Уманського національного університету



садівництва, передвиборні програми розміщені у строк і запропонував 
затвердити факт оприлюднення зазначених програм.

Результати відкритого голосування:
«За» -14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Ухвалили: затвердити факт оприлюднення програм кандидатів на посаду 
ректора Уманського національного університету садівництва Гіджеліцького 
Віталія Миколайовича та Непочатенко Олени Олександрівни.

З питання другого
Слухали: запрошену на засідання начальника відділу кадрів Уманського 

національного університету садівництва Косенко Світлану Володимирівну про 
необхідність змін до списку виборців у зв’язку зі звільненням та прийняттям на 
роботу працівників Університету.

Виступив: Рябовол Людмила Олегівна, яка запропонувала передати 
списки виборців до організаційного комітету для корегування.

»

Результати відкритого голосування:
«За» -14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Ухвалили: передати до організаційного комітету списки виборців для 
корегування.

З третього питання
Слухали: секретаря виборчої комісії Березовського Володимира

Євгенійовича про необхідність оприлюднення інформації про дату, час та місце 
проведення „виборів ректора Уманського національного університету 
садівництва; який зазначив, що вибори ректора відбудуться 12 лютого 2020 року 
з 9:00 до 15:00 год. за адресами:

№
з/п

Структурний підрозділ
Місце проведення 

виборів

1 Агротехнічний коледж Уманського НУС

вулиця Незалежності, 
21, Умань, Черкаська 
область, 20300, корпус 
№2, ауд. 103

2
Чигиринський економіко-правовий коледж 
Уманського НУС

вул. Замкова, 86, 
Чигирин, Черкаська 
область, 20900, актова 
зала



3. Городищенський коледж Уманського НУС

вул. 1 Травня, 42, 
Г ородище, Черкаська 
область, 19500, 
навчальний корпус, ауд. 
201

4 Шевченківський коледж Уманського НУС

вул. Шевченка, 74, 
Шевченкове, Черкаська 
область, 20214, корпус 
№1, читальна зала

5
Тальнівський будівельно-економічний .коледж 
Уманського НУС

і

вулиця Замкова, 93, 
Тальне, Черкаська 
область, 20400, актова 
зала

6
Тальянківський агротехнічний коледж Уманського 
НУС

Тальянки, Черкаська 
область, 20434, актова 
зала

7
Ананьївський аграрно-економічний коледж 
Уманського НУС

вулиця Пушкіна, 62, 
Ананьїв, Одеська 
область, 66401, актова 
за/іа

8 Уманський національний університет садівництва

вул. Інститутська 1, м. 
Умань, Черкаська 
область, 20500, корпус 
№1, ауд. 48

Виступив: член виборчої комісії Сержук Олександр Петрович, який 
наголосив на тому, що інформація про дату, час і місце проведення виборів 
повинна бути оприлюднена не пізніше 5 лютого 2020 року.

Голова виборчої комісії Карпенко Віктор Петрович запропонував 
розмістити Інформацію щодо дати, часу та місця проведення виборів на 
офіційному веб-сайті Університету 29.01.2020 р., а на інформаційних дошках в 
Університеті 4.02.2020 р.

Результати відкритого голосування:
«За» -14; «Проти» - 0; «Утримались» - 0.

Ухвалили: оприлюднити оголошення з інформацією про дату, час і місце 
проведення виборів ректора на офіційному верАсайті Університету 29.01.2020 р., 
а на інформаційних дошках в Університеті \4.

Голова виборчої комісії

Секретар виборчої комісії


