
ПРОТОКОЛ №6

засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Уманського, 
національного університету садівництва

5 лютого 2020 року м. Умань

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

Запрошені:
Мостов’як Іван Іванович, в.о. ректора Уманського національного 

університету садівництва, голова організаційного комітету;
Ілюхін Віктор Анатолійович, заступник директора з виховної роботи, 

голова дільничої виборчої комісії ВСП Ананьївський аграрно-економічний 
коледж Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного 
університету садівництва;

Бурлака* Володимир Сергійович, заступник директора з навчально- 
виховної роботи, голова дільничої виборчої комісії ВСП Городищенський 
коледж Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного 
університету садівництва;

Копійченко Надія Олександрівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Тальнівський будівельно-економічний Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Пастушенко Раїса Григорівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Шиманська Олена Володимирівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва;



Шеремет Сергій Анатолійович, завідувач відділення, голова дільничої 
виборчої комісії ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Жмур Анатолій Павлович, завідувач навчальною лабораторією, голова 
дільничої виборчої комісії ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж 
Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного університету 
садівництва.

Порядок денний:
1. Прийняття скриньок для голосування від організаційного комітету.
2. Опломбування скриньок для голосування.
3. Передача скриньок для голосування дільничим виборчим комісіям.
4. Затвердження змісту виборчого бюлетеня.
5. Затвердження дати, місця і часу виготовлення бюлетенів у кількості 

відповідно до списку виборців та повідомлення кандидатів на посаду 
ректора Уманського національного університету садівництва і 
спостерігачів про це.

6. Підготовка приміщення виборчої дільниці для голосування.
7. Про розподіл обов’язків між членами виборчої комісії під час проведення 

виборів.
»

З питання першого
Слухали: запрошеного на засідання виборчої комісії голову

організаційного комітету Мостов’яка Івана Івановича, який вказав, що від імені 
організаційного комітету він уповноважений на передачу скриньок для 
голосування у кількості 8 штук.

Виступив: секретар виборчої дільниці Березовський Володимир
Свгенійович, який констатував, що передано 8 скриньок для голосування. 
Скриньки пусті, прозорі, що відповідає встановленим Методичним 
рекомендаціям .щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти, затвердженими Постановою КМУ від 5 грудня 
2014 року №726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту» вимогам.

Голова виборчої комісії Карпенко Віктор Петрович запропонував 
оглянути скриньки для голосування та погодити можливість їх прийняття від 
організаційного комітету.

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

Ухвалили: прийняти від голови організаційного комітету прозорі, пусті 
скриньки для голосування у кількості 8 штук.



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

зазначив, що потрібно опломбувати скриньки для голосування у кількості 8 
штук.

Виступив: секретар виборчої дільниці Березовський Володимир
Євгенійович зазначив, що кандидатів на посаду ректора Уманського 
національного .університету було вчасно проінформовано про місце і час 
опломбування скриньок та запропонував розпочати опломбування.

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

Ухвалили: опломбувати скриньки для голосування у кількості 8 шт.

З питання третього
Слухали: голову виборчої комісії Карпенка Віктора Петровича про 

необхідність нумерування та передачу по одній опломбованій скриньці для 
голосування кожній дільничій виборчій комісії відокремлених структурних 
підрозділів. Скриньки передаються пусті, прозорі, опломбовані, опечатані, без 
видимих пошкоджень.

Виступив: секретар виборчої дільниці Березовський Володимир
Євгенійович вніс пропозицію пронумерувати скриньки від 1 до 8 та зазначив, 
що на засіданні присутні голови дільничих виборчих комісій відокремлених 
структурних підрозділів Уманського національного університету садівництва, а 
саме:

Ілюхін Віктор Анатолійович, заступник директора з виховної роботи, 
голова дільничої виборчої комісії ВСП Ананьївський аграрно-економічний 
коледж Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного 
університету садівництва;

Бурлака Володимир Сергійович, заступник директора з навчально- 
виховної роботи, голова дільничої виборчої комісії ВСП Городищенський 
коледж Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного 
університету садівництва;

Копійченко Надія Олександрівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Тальнівський будівельно-економічний Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Пастушенко Раїса Григорівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Тальянківський агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Шиманська Олена Володимирівна, викладач, голова дільничої виборчої 
комісії ВСП Агротехнічний коледж Уманського НУС з виборів ректора 
Уманського національного університету садівництва;



Шеремет Сергій Анатолійович, завідувач відділення, голова дільничої 
виборчої комісії ВСП Шевченківський коледж Уманського НУС з виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва;

Жмур Анатолій Павлович, завідувач навчальною лабораторією, голова 
дільничої виборчої комісії ВСП Чигиринський економіко-правовий коледж 
Уманського НУС з виборів ректора Уманського національного університету 
садівництва.

Березовський Володимир Свгенійович запропонував передати вказаним 
представникам, дільничих виборчих комісій пронумеровані скриньки для 
голосування.

і

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

Ухвалили: пронумерувати скриньки для проведення голосування від 1 до
8. Передати по одній скриньці для голосування дільничим виборчим комісіям 
відокремлених структурних підрозділів. Скласти відповідний акт прийому- 
передачі.

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

представив для огляду і затвердження бюлетень для голосування на виборах 
ректора Уманського національного університету садівництва. Карпенко В.П. 
зазначив, що до бюлетеня внесено прізвища усіх кандидатів, які візьмуть участь 
у виборах, а саме Атаманчук Юрій, Миколайович, Гіджеліцький Віталій 
Миколайович, Непочатенко Олена Олександрівна. Проект бюлетеня для 
голосування відповідає формі, затвердженій Міністерством освіти і науки 
України.

Виступила: Рябовол Людмила Олегівна, яка запропонувала членам 
виборчої комісії оглянути бюлетень та затвердити його зміст і відповідність 
формі, встановленій Наказом МОН від 14 січня 2019 р. «Про затвердження 
форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з виборів керівника 
закладу вищої освіти» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2019 р.№  106/33077).

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

Ухвалили: затвердити зміст виборчого бюлетеня для проведення виборів 
ректора Уманського національного університету садівництва і констатувати 
відповідність його форми, встановленій Наказом МОН від 14 січня 2019 р. 
«Про затвердження форм виборчого бюлетеня та протоколу виборчої комісії з 
виборів керівника закладу вищої освіти» (зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2019 р. № 106/33077).



З питання п’ятого
Слухали: голову виборчої комісії Карпенка Віктора Петровича, про 

необхідність визначення дати, місця і часу виготовлення бюлетенів для 
голосування, який вказав, що виготовлення бюлетенів повинно відбуватися не 
пізніше ніж за 1.2 годин та не раніше ніж за 20 годин до початку проведення 
виборів.

Виступили: запрошений на засідання голова організаційного комітету 
Мостов’як Іван 'Іванович, який зазначив про можливість виготовлення 
бюлетенів у приміщенні аудиторії 48, де наявні усі необхідні технічні засоби.

Секретар виборчої продукції Березовський Володимир Євгенійович 
зазначив про необхідність повідомити кандидатів на посаду ректора та усіх 
зареєстрованих у встановленому порядку спостерігачів про дату, час і місце 
виготовлення бюлетенів.

Голова виборчої комісії Карпенко Віктор Петрович зазначив, що 
бюлетені повинні бути виготовлені у кількості, що відповідає кількості 
виборців, які мають право брати участь у голосуванні, відповідно до списку, 
переданого організаційним комітетом, а саме 419 штуки.

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

Ухвалили: розпочати виготовлення виборчих бюлетенів 11.02.2020 р. о 
14:00 у приміщенні аудиторії 48 корпусу №1 Уманського національного 
університету садівництва у кількості 419 штук. Повідомити кандидатів на 
посаду ректора та спостерігачів про дату, час і місце виготовлення бюлетенів. 
Провести засідання виборчої комісії після завершення виготовлення бюлетенів.

З питання шостого
Слухали:, запрошеного на засідання голову організаційного комітету 

Мостов’яка Івана Івановича, який, що приміщення для голосування 
підготовлене до дня проведення виборів та відповідає Методичним 
рекомендаціям щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 
керівника закладу вищої освіти, затвердженими Постановою КМУ від 5 грудня 
2014 року №726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України «Про вищу 
освіту».

Виступили: голова виборчої комісії Карпенко Віктор Петрович, який 
вказав на можливість проведення виборів на цій виборчій дільниці та 
відповідність її всім встановленим вимогам. Запропонував членам виборчої 
комісії констатувати готовність приміщення до проведення голосування.

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



Ухвалили: констатувати готовність виборчої дільниці, що знаходиться у 
48 аудиторії корпусу №1 Уманського національного університету садівництва 
за адресою вул. Інстиутська 1, м. Умань, Черкаська область до проведення 
голосування та прийняти її у представленому вигляді.

З питання сьомого
Слухали: голову виборчої комісії Карпенка Віктора Петровича про 

розподіл обов’язків між членами виборчої комісії у день голосування, який 
визначив обов’язки кожного члена виборчої комісії та повідомив їх про це. 
Запропонував затвердити запропонований розподіл.

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

Ухвалили: затвердити запропонований головою виборчої комісії
Карпенком Віктором Петровичем розподіл оров’язків міждзМнами виборчої
комісії

Голова виборчої комісії 

Секретар виборчої комісії

КУ

В.П. Карпенко 

В»Є. Березовський


