
lIPo,гoKoJl

засi/lаtl11я Оргаlliзаlliйltоl-о KoMiTe,l,y з проведlс}ttIя виборiв ректора
Полi.ll ьсь кого держа в ll о го а гра р tl о-т,е х ll i ч II о го у rl i ве рс и,геl-у

13 вересllя 2019 р.

ПРИСУТI{I: 21 з 21 осiб
1. Ясiнецька I. А.
2. Мальченко Щ. К.
З. КобернIок О. 'Г.

4. Бiлик Т. Л.
5. Бiляр l. Г.
6, Бурлаков О. С,
7. Волощук IO. О.
8. Гарасимчук I.Д.
9. Громик Т. О.
l0. Гуuол Т. Д.
l1. Щмитрик В. В.
l2. Щулзяк О. А.
lз. Iвасик N4. I].

14. Калитчук I. В.
l5. Леськiв I. IO.
16. JlirrryK С. Г.
1], Погребняк С. О.
l8. СтрояIIовсI)кий В. С.
l9. 'Гарабузан О. В.
20. Чубайко О. В.
2l. Iозько В. t.

J\b 4

ПОРЯДОК ДЕНI-IИЙ
1. Про акре/tи,гаl{ilо спостерiгачiв вiд громадських органiзацiй, якi

звернулись в Оргаrriзаrtiйний KoMiTeT з клопотанням про акредитацiю

спостерiгачiв для подальrпоТ роботи на виборах ректора Подiльського

державного аграр Ll o-r,exl l i ч I{ого yHi верситету.

2. Про виготовлення Журнаrrу ресстрацiТ акредитованих представникiв

засобiв масовоТ irrформаuiТ на виборах ректора ГIодiльськоl,о державного
аграрно-технiчного унiверситету i Хtурналу ресстрачiТ акредитованих

спостерiгачiв гrа виборах рек,гора Подiльського державного аграрно-технiчного

унiверситету та ГIосвiлчень /Iля акреди,tоI]аних представникiв ЗI\4I i

спостерiгачiв.



3. l1po виготоl]ленItя }Курналirr рессl,рацiТ гrоланFIя та розгляду скарг пiд

час проl]едення виборiв ректора По.ltiльськоl,о /{ep}KaBI]oI,o аграрно-],ехнiчног,о

унiверситету.
4. Про порядок подання кандидатур для формування дiльничних

виборчих комiсiй у вiдокремлених структурних пiдроздiлах.

l. СJIУхАJIИ: Ma;lb,-terrKa /]ми,гра Косr,ян],иновича, застуllника гоJIови

Органiзацiйгrого комi,ге,гу з проведеtlня виборiв рекl,ора, який проiнформував,

що кандида,ги I]a поса/lу рек,гора, згi}(но [Iоложенлlя про порядок орг,анiзаuiТ

роботи спосT,ерil,ачiв IIа виборах ректора IIодiльського державного аграрно-

технiчt-tого уrriверситету Matol,I) право мати tte бi.гrьшIе двох спостерiгачiв на

кожltiй виборчiй дiльгtичi, якi повиннi бу,rи акредиr,ованi Органiзацiйним
KoMiTeToM, 'I'акоя<, пiд час виборiв ректора гrа кожнiй iз дiльгIиць можу,гь бу,ги

присутнiми не бi_ltbtItc ,грI)ох громадських сttостерit,ачiв, акредlи,I,ованих

Органiзацiйгrим комi,ге,гом. I] зв'язку з L(им, Ila розглядl Органiзацiйноl,о

комiте,гу подано клопотання про акредитацiю громадських спостерiгачiв вiл

наступних громадських органiзацiй: Кам'янець-ПодiльськоТ MicbKoT органiзацiТ

BeTepaHiB (В осiб), Спiлки поJlьських вчених (3 особи), ГромадськоТ оргаrriзацiТ

Роботолавшiв (4 особи). Вiл ycix орl,аtliзаltiй подаrri докумеIIти з дотриманням
вимог I lо.ltожсttttя rlpo поряllок орl,аtriзаtliТ робоr,и сrlостерiгачiв Ila виборах

ректора Подiльс ького державного аграрно-технiчного yHi верситету.

УХВАJIИJIИ: IJизнаr,и документи такими, ttlo вiдповiдають вимогам

Ilо"гtоженr{я про порядок оргаltiзацiт роботи спосr,ерit,ачiв на виборах ректора
IIодiльського державного аграрно-технiчного унiверситету. Акрелитувати
громадськими спостерiгачами наступI]их осiб:

В iд Кам' я гlець-Подiл ьськоТ м i ськоТ орган iзацii BeTepaHi в :

l. Рогаль Леонтiй Iннокентiйови
2. Ящук Микола Андрiйович
З. Берналiн Анатолiй Олександрович
4. Пiдскоцька Надiя Кос,гянтинiвна
5. Смоленська'I'еr,ятtа Валентинiвна
6. Перевознюк Валерiй МIико.llайович

7 . Со"rtодковська ВалентиtIа Василiвна
8, РоТк BiKTop Миколайови,l

Вiд Спiлки польських tsчеl]их:

l. СТор,Iовий Валерiй миколайович
2. Борковська Валентина АндрiТвна
З. Борковсr,кий Ссрr,iй N4ико:lайович



Вiд ГромадськоI органiзацiТ Роботодавцiв:

l. Щьяконов Леонiд О.цексiйович

2. Ярославська Тетяна IBaHiBHa

З. Чередгriченко Bipa !митрiвна
4. Сохрякова Тетяна BiKTopiBHa

Резу,ltьтати гоJIосування] ((за)) - 2| особа,
<про,ги> - 0,

(утримались> - 0.

2. СJIУХАЛИ: Ясiнецьку lриrrу АнатолiТвttу, голову Органiзаrцiйного

KoMiTeTy, про виготовлеtltlя Журпалу ре€страцii акрелитованих представникiв

засобiв масовоТ iнформачiТ на виборах ректора Подiльського державного
аграрно-технiчного угriверситет,у i Журналу ресстрацiТ акредитованих

спостерiгачiв на виборах ректора IIодiльського державного аграрно-технiчного

унiверситету та Ilосвiдчень дJlя акредитоваIJих представникiв ЗМI i

спост,ерiгачiв. Голова Оргкомiтету повiдомила, що згiдно Положення про

порядок органiзачiТ роботи спостерiгачiв на виборах ректора Подiльського

державного аграрно-технiчного унiверситеl,у та Положення про акредитацiю i

порядок робоr,и преllсl,авttикiв засобiв масовоТ irrформаuiТ на виборах ректора
ПодiльськоI,о державrrоI,о аграрI]о-,гехttiчtIого уrriвсрситету, повr{оваження

спост,ерil-ачiв та предсr,авникiв ЗI\4I починаIоться Bi/t дня ТхньоТ ресстраuiТ у
зазначених Журналах ,га о,гриманIIя Посвiдчення за пiдписом I,оJlови та

секретаря Оргкомi,гсl,у скрiгlлеrлих печаткоIо. Загrропоновано доручи,ги
ceKpeTaplo ОрганiзаLliйноI,о KoMiтeтy Кобернюк О.l'. виготовити зазначенi

Журllали ,га l IосвiдчеItlrя за формоrо, встаноI]леною ГIоложенням про

акредитацirо i порядок робот,и предс,гавникiв засобiв масовоТ iнформаrtiТ на

виборах ректора llодi-lrьсь кого державного аграрно-техн iчt-lого ун i верситеl,у та

Положенням про порядок органiзаlliТ роботи спос,герiга.riв на виборах ректора
Подi л ьського державI IoI,o аграрно-тех гtiч но l,о ун i верс и,l,еl,у.

УХВАJIИJIИ: Виготовити Журнал peecTpauiT акредитованих
представникiв засобiв масовот irrформацiт на виборах ректора Подiльського

державного аграрно-технiчttого угriверситету i Журнал ресстрацiТ
акредитоваI]их сt-lостерit,ачiв на виборах ректора Ilодiльського державного
аграрно-технiчного унiверситету та ГIосвiдчення. lоручити виготовлення
зазначених Журналir} ,га I-1освiдчеrrь секретарю Органiзацiйrrого KoMiTeTy

Кобернюк О.Т.
Резу-ттьтати голосування: ((за)) - 2l особа,

<проти> - 0,
(утримались)) - 0.

3. СJIУХАJIИ: Ясiнешьку Iритrу Ана,гоrtiТвну, голову Органiзацiйного
KoMiTeTy з проведlеltl]я виборiв рек,гора ГIодiльського державного аграрно-



1ехнiчноI,о уIIiверситсl,у гlро l]иI,оI,овJIення ЖyprralriB ресс,граuiт по/lання та

розгляду скарг гriд час провеllеIrня rзиборiв ректора Полiльського державI]оI^о

аграрно-технiчного уrliверситеr'}, яка повiломи.па, що наявнiсть зазначених

Журна-lriв передбачена llо;lоженням про порядок подаFIня та розгляду скарг пiд

час проведеtIltя виборiв ректора Подiльського держа|}IIого аграрно-технiчного

унiверсите,гу лJIя забезгtечення дIемокра,ги,-Iностi, прозоросr,i та вiдlкри,гостi

виборiв рек,гора i запропоtIувала ДоруI{ити виго,говJlення зазначених Журналiв

секретарIо Органiзацiйltого KoMiTeT,y Кобернrок O.'I'.

УХВДJIИJlИ: I]иго,говиl,и Журrrа;rи ресстрацiТ ltоданrrя ,га 
розгляду скарГ

пiД чаС проведеIIIlЯ виборit] ректора ГIодi"llьськоt,о /(ержавного аграрно-

техtli,-tгtоl,о уrriверси,ге,гу у кiлькостi 9 штук i забезпечити }{ими: Оргаrriзацiйний

комi,ге,г, ВиборчУ комiсiю r,a Bci /li.ltьни,tнi rзиборчi KoMiciT у вiдокремлених

структурIIиХ rriдроздiлах. l(оручити вигоl,овJlеlttlя зазначених ЖypHa.TriB

секретарIо Оргагriзацiйного KoMiтeTy Кобергlrок О.Т.

Результати голосування: ((за)) - 2l особа,

<проти> - 0,
(утримались>> - 0.

4. СJIУХАЛИ: Ясiнецьку Iрину АнатолiТвну, голову ОрганiзацiЙного

KoMiTeTy з проведеFIня виборiв ректора про порядок подання кандидатур для

формуваtrня дillьltи,-tllих вибор,rих комiсiй у Bi.ltoKpeMJleIIИx Сl'РУкl'УРНИХ

гliдроздiлах, яка зазtlачиJIа, ll(o згiдttо IlоrrожеI{ня про виборчу дliльницю r,a

дiltьttи,.lttУ виборчУ комiсiю з I,IpoBellellIIя виборiв ректора Подi.lIt)сЬкоI'о

державI;ого аграрно-технi.l1,1ого уr-rirlерсиl,ету, /li"цьничlli виборчi KoMiciT

вiдокремлеIIих структургtих пiдроздiлiв, Тх кiлькiсчий та персональний скJlал За

гIоданням Оргаrliзацiйrlоl,о комi,ге,гу заl,верджусться накаЗоМ рекТора

Уrriверситету. Склад дiльtlи.tгtих виборчих комiсiй сРормусться за IIоланняМ

профспi.lrкових орt,анiзаltiй вiдtокремJIених ст укl,урних гriдрозлiлirз,

УХВАJIИJIИ: ГIрофсlliлковим орI,аLriзацiям вiдокремJIених струкl,урних

пiлроздiлiв lto l9.09.20l9p. гriдго,гувати i llерслаr,и Органiзацiйному комi'гетУ

подаtttIя (виr,яг, з l lpoToKoJty засiлаItня профсгri:rкового KoMiTeTy) ПрО

персональний скJIад дiльttичгrих виборчих комiсiй в кiлькос'гi не Менше 5 осiб.

Резу-ltь,гати голосуваI{IIя: ((за)) - 2l особа,

кпроти> - 0,

((утримались> - 0.

Го.пова Оргаrriзацi йного комi,гету ясiнецька

КобернюкСекре,гар ()рr,аlliзаl tiй lrого KoMiтcтy


