шро,l,окоJI
засiлаttllя Орl,аlriзаltiйtIого комiте,гу з Ilрове/lеttIrя виборiв ректора
[Iод iл ьс ько го llержа

в I{o

I,o а гра р

tl

о-тех

lI

i.l ll

20 вересllя 2019 р.

l.

ПРИсУТНI:

о

го

у rl i ве рс

итеl,у
ЛЪ5

18 з 21 осiб

Ясiнецька I. А.
2. Мальченко Л. К,
3. Кобернrок О. l'.
4, Бiлик Т. Л.
5. Бiляр I. I'.
6. Волоrцук Ю, О.
7. Гарасимчук I. Д.
8. I-ромик'Г. О.
9. Щмитрик I]. В.
10.Щудзяк О. А.
1 1.1васик ]VI. В.
12.Кали,гчук I. В.
l3.Леськiв I. IO.
14.ПогребIlяк С. О.
15.Строяновський В. С.
16.Тарабузан О. В.
17.Чубайко О. I].
l8,Iозько В. I.

1.

порядок /(ЕrrrIиЙ

ГIiдвелеrrrrя пiлсумкiв шlодо резуль,гатiв тасмного голосуI]аFIFIя з
обраrlrtя l Iредс,гавникiв з чисJIа шrтатF{их працiвникiв, якi не с науковими)
науково-педагогiчними та пеllагогiчttими працiвrtикам Унiверсиl,еl,у ,га його

вiлокремJIсtlих с,грукl,урIIих rliдрозltiлirз

ltля участi у виборах

ректора
ького державн о го аl,рарrtо-,гехt i ч I Iого yrr i верси,l,е,гу.
2. IIiдlзелеrrrrя гIiдlсумкil] IIlодо резу-llьта,гiв,гасмIIого гоJlосуваrItIя з
обраttttя Предсrа*никitз з числа студеIlтirз Унiверситету та його вiдокремJrених
структурних тli2lроздiлiв для учас,гi у виборах ректора Подi;lьського державIIого
aгpap}ro-l,exlti.t tlого у rri верситету.
3. IIро у,гвореIIIIя вибор,лих lliltl,trиllb тa /{iльrrич}lих виборчих комiсiй
/Ulя IlроI]е/]еI{Ilя виборiв рекl,ора l-Iоltiльського /tсржаl]ного аграрно-технiчног,о
унiверсите,гу та погоjlження персон€urьtIого складу /{iльничних виборчих
комiсiй.
Подiл

ьс

t

l.

СJIУХАЛИ: Ясiнеrцьку Iрину

Ана"голii'вну, голову Органiзацiйного
KoMiTeTy, яка повiдомила, що за результатами протоколiв лiчильrrих комiсiй
груп штатFIих працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчFIими та
педагогiчI]ими праlliвIIикам Полiльського державного аграрно-технiчгtого
,га його lзi;lокремлеtlих с,rрук,гурrrих пiдроздiлiв в ходi тасмного
унiверситету
гоJIосуванIJя обраrIо 52 11редставника дJIя учас,гi у виборах ректора
I-Iодiл ьсь кого державного аграрно-техгt i ч Ho1,o у н i верситету.
Кiлькiсть I1редставt-tикitз вiдповiдно ло /1оведених квот розподiлиJlась
наступним чином:
N9

Пiдроздiл

з/п

ГIl(Аl'У

кiлькiсть

l

ГIерlllа група сп i вробiтttикi в

2

Друга I,pylIa clri вробi,гltикiв ГIД(А'ГУ

J

_)

а

Т'ретя група сгliвробi,гникi в ПЩАТУ

J

4

Чеr-вер,га група сlriвробiтгtикiв

5

ГI'

6

Lllocтa I,pyIIa сrriвробiтIrикiв

I

I/IATY

J

7

Сьома група спiвробiтIlикiв

I

IllА'ГУ

4

8

Колед>tt

9

FIовоуlлицLки й коJrедж llДlА'ГУ

l0

LlleгreTi rзськи й коJIе/Iж

1l

Хотиltський

12

Кiцмашський

Ko.1te/(ж

I

UlА'ГУ

5

lз

Сня,гигtський

Ko-1te/tж

I'I/]A'I'Y

4

14

Бучацький коледж ГIДАТУ

ята груl]а спiвробi,гttикi в Гr/]АТУ

П/IА'ГУ

Ko.1tc/l>l< I

ри м i,гка: С

lt и

П/lАТУ

Il(A'l'Y

сок Предс,rавlt

УХВАЛИЛИ:

J
J

8

ик

J
2
а

J

5

Всl,ого обраttих lIреllсl,авttикi
ll

ПДАТУ

J

i

в

52

в /lодаеться.

Затвердити результати тасмного голосування з обрання
Предсr,авrtикiв з числа штатних працiвникiв, якi не с науковими, науковопедагогiчIlими ,га ltелагог,i.{ними працiвникам Уrriверситету та його
вiдокремJlеl{их структур}Iих пi2lрозлiлiв дlля учас,гi у виборах ректора
Подi"lrьського /]ержавIIого аграрно-технiчного унiверсите,гу в кiлькостi 52
11редсr,авника.

Результа,ги голосування: ((за) - 18 осiб,
<проти> - 0,
(утримались> - 0.

2. СЛУХАЛИ: Ясiнечьку Iрину АнатолiТвну, голову

ОрганiзацiЙного

KoMiTeTy, яка повiдомиJIа, що за резуJlьта,гами rlроl'околу JYч 2 СтУлеНТСЬКОТ
ВиборчоТ KoMiciT вiд 19.09.20l9p. щодо результатiв тасмного голосування з

обрання Представникiв iз числа студентiв, що мають право брати УЧаСТЬ У
виборах ректора По/_ti.llьського державного аграрно-технiчного унiВерСитеТУ

обрано 1 l5 Представникiв з чисJIа студеrrтiв Унiверситету Та

ЙОгО

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

Кiлькiсть Представникiв вiдповiдно до доведених квот розподiлИЛась

пIlим чиIlом:

tI

Л9

Пiлрозлiл

зlп

Ki-,tbKicTb

l

Факуль,гет агротехtlo.1lогtй та rIриро/tокориcTyBaIlня

l0

2

Факу.ltьтет ветеринарноТ медицини i технологiй у

lз

тваринництвi
a

6

й факуJIь,ге,г

J

Е

коttомiчrl

4

I

t

tя<енерrtо-r,ехгt

5

}

]

6

Ко.гlедiк

1

I-Iовоуlлицьки й коJlедж

8

LLIeгleтi вськи й коJlедхt

9

Хотинський Kollcltя< I IЛА'ГУ

1

l0

Кirtмаrrський Ko.lle/(ж Пi lА'ГУ

12

1l

Сttяти гtськи й Ko.1te/l)r

9

12

Бу.оu, цьки

авч alt

ьт

и

i

чни

Io-I l ау ко

I

ви

й факуJI
й

il

ll

ь,ге,г

rс,ги,гу,I, с t Icp гети

ки

5

l8

IдlAl'Y

I

ПДАl'У

7

ГI/,lАl'У

5

I/-IA'I'Y

й коJlс/lж ГI/lА'ГУ

IJсього обраtrих представtt

и Ki

12

l

tз

lIримiтка: Список llредставникiв додасться.

l5

Затвердити результати тасмного голосування з обрання
числа с,гудентiв Унiверситету та його вiдокремлених
Представникiв
струкl,урних пiдрозлirriв для участi у виборах ректора Ilодiльського державного
аграрIIо-l,ехнiчttого уrriверси,ге,гу в кiлькостi l 1 5 [Iреltсr,авникiв.
Результа,ги гоJIосування: ((за)) - l8 осiб,

УХВАЛИЛИ:

з

<проти> - 0,
((утримаJlись>

-

0.

3. СЛУХАJIИ: Ясiнецьку Iрину АнатолiТвну, голову Органiзацiйного
KoMiTeTy, про утворення виборчих дiльгrиць та дiльничttих виборчих комiсiй,
яка зазначила, пlо згiдttо ll, 25 IVIетодичних рекоменлацiй щодо особливостей
виборчоТ системи та порядlку обрагrня Kepiвt]иKa виtllого навчального закладу,

КМУ вiд 05.|2.20l4

наявностi у cTpyKTypi
закладу вищоТ освiти вiлокремлених структурних пiдроздiлiв, органiзацiйним
KoMiTeтoм можу,гь у,гворIова,гися виборчi дirlьницi та дiльничнi виборчi KoMiciT,
склад яких затверджус,гься наказом керiвника. Пр" цьому виборча комiсiя,
утворена наказом про органiзацirо виборiв керiвника, ма€ статус головноТ
виборчоi KoMiciT. Пропонусться утворити виборчу дiльницtо Подiльського
затвердlжених постановою

}I9 726 за

державного аграрIrо-технiчIIого унiверситету за адресоIо:
- вул. Шевченка, lЗ, ак,гоl]а зала гоJIовгIого корпусу, м. Кам'янець-Подiльський,
XMe;t ьн и цI)ка об.ll асть.
Також пропонуеться уl,ворити виборчi дiльницi у Bcix вiдокремлених

структурних пiдроздiлах Унiверси,ге,гу:
у Ко-lrеджi I-Iодiлl,сl,кого лержавIIого аграрно-технiчного унiверситету за
адресоlо: IryJl. Лесi УкраТнки, 95, м. Кам'яttеt(ь-Подiльський, Хмельницька
облас,гь,

-

уНовоушицькомуколедх<i ПодiльськогодержавFIогоаграрно-технiчного
унiверситету за адресоIо: вул. Подiльська, 34, смт I]oBa Ушиця, Хмельницька
облас,гь;

-

у Шепетiвському коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного
уrriверситету за адресою: проспект N{"py, 25, м. Шепеr,iвка, Хмельницька
область;

-

у Хотинсl,кому коледжi По,ltiльського державного аграрно-технiчного
унiверсит,ету за а/tресою: вул. I lезалежтtос,гi, 54Б, м. Хотин, Чернiвецька
область;

-

у Кiцмаllському коJIе/lжi llодi",rьськоI,о l(ержавIlого аI,рарrIо-технiчного
уrriверситету за алресою: вул.Миколайчука, З, м. Кiцмань, Чернiвецька
область;

-

у Сttятиllському коэtе/lжi llодiльського державIlого аграрно-технiчrrого
уtliверситету за алресою: I]уJI. Восводи Косня,гина, 72, м. Снятин, IBaHoФранкiвська обrlасть;

-

у Бучаuькому колелжi

Подi-rrьського державного аграрно-технiчного
унiверситету за адресою: вул. В.Винниченка, 4, Q.Трибухiвцi, Бучацький район,
TepHor-r iл ьська облас,гь.

УХRДЛИЛИ:

У,гвори,ги на час IIроведення виборiв ректора Подi"rlьського
державного аграрно-техrтi.-ltrого yl-tiBepcиTeтy вибор.li дiльницi в Унiверситетi
(актова зала головIIого корпусу) та у вiлокремлених структурних пiдроздiлах

Унiверсите,гу: Ко.lrеджi

ГIДАТУ, Новоушицькому коледжi ПДАТУ,

Шепетiвському коледжi ПДАТУ, Хотинському коледжi ПДАТУ, Кiцманському
коледжi ПДАТУ, СIlятинському коледя<i llЛА'ГУ, Бучацькому коледжi ПlАТУ.
Резу-гlьта,ги голосуванI{я: ((за)) - l8 осiб,
<<проти>>

-

0,

((утримаJIись>

-

0,

3.1. СЛУХАJIИ: Ма.пьченка Д.К., заступника гоJIови Органiзацiйного
KoMiTeTy, про уl,ворення дi-ltьничних виборчих комiсiй, який запропонував
погодити персонаJrIьний скJIал дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у Коледжi

Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету (пiдстава: витяг з
Протоколу J\Ф 7 засiдання профспiлкового KoMiTeTy спiвробiтникiв коледжу
Подiльського державного аграрно-,гехrIiчного унiверситету вiд l8.09,20l9 р.):
l ) Афрамчук В'ячеслав I}iк,горович - }орисконсульт;
2) Катушинська Лrодмила Станiславiвна викладач юридичних
дисциплiн;
3) Чижевська О.ltеся Анаr,олiТвна - викла/Iач математики
4) В'юнова JIюдtмила [BaHiBHa - apxiBapiyc;
5) Чорноброва Аttастасiя Pyc-ltatTiBHa - студен,гка III-го курсу вiддiлеl-tня
<Право>.

УХВАЛИЛИ: Погодити

персонаJIьний склад дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у
Коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету за списком:
1) Афрамчук В'ячесJtав IЗiкторович - IорискоIrсульт;

2)

Катушtинська Людмила

Станiславiвна викладач

юридичних

дисциплiн;
3) Чижевська О.llеся АнатолiТвrrа - викладач математики;
4) В'юнова Людмила IBattiBIla - apxiBapiyc;
5) Чорноброва Аtrастасiя Руслаttiвltа - с,гудеI]тка [II-го курсу вiддiлення
<Право>.

Результати голосуванIlя:

((за))

-

18 осiб,

<гlроти>

-

0,

((уl]римались>>

-

0.

3.2. СЛУХАJIИ: Мальченка l.К., заступника голови Органiзацiйного
KoMiTeTy, про утворення дiльничних виборчих комiсiй, який запропонував
погодити персональttий склад дiльничноТ виборчоi KoMiciT у Новоушицькому
коледжi Подi-lrьського /Iepx{al]HoI,o аr,рарIlо-,гехtлi.-tного унiверситету (пiдстава:
витяг з Проr,око.llу J\Ъ ] засiдання гlрофспiлкового KoMiTeTy спiвробiтникiв

Новоушицького коледжу Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверситету вiд l8.09.20l9 р.):
1) Кучер'I'е,гяrlа АнатолiТвIIа - IорисконсуJrьт I ка,гег,орiТ;

2)

Хрустiнський Rir,алiй

Борисович

адмiнiстративно-господарськоТ частини

заступник директора

з

;

З) Гавловський Олексанлр Казимирович завiдувач

агроiнженерним

вiддiленrrям;
4) Мельниченко Галина Васи-ltiвна

- завiдувачка бiблiотекою;

5) Глуговський Богдан Анатолiйович
<Агроiнженерiя>.

-

студент IV-г,о курсу вiддiлення

УХВАJIИЛИ: Погодити персональний склад дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у
Новоушицькому коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверситету за списком:
l) Кучер Тетяrtа АrrатолiТвIIа

2)

- юрисконсульт I категорiТ;
Хрустiнський I]iталiй Борисович заступник директора

адмiнiстра,ги вно- господарськоТ частини

з

;

3) Гавловський Олександр КазимировиI{ завiдувач

агроiнженерним

вiддiленням;
4) Мельниченко [-алина Василiвгtа

-

завiдуваl{ка бiблiотекою;

5) Глуговський Богдан Анатолiйович
<Агроiнженерiя>.
Результати голосуваIlня:

((за)>

-

-

студеtlт IV-го курсу вiддiлення

18 осiб,

<прот,и>

-

0,

(утримались>

-

0.

3.3. СJIУХАЛИ: МальчеIlка Д.К., заступника голови Органiзацiйного
KoMiTeTy, про уl,ворсння дirlьгlичних виборчих комiсiй, який запропоrIував

погоди,ги персональtlий склад /li.llьгlичноТ виборчоТ KoMiciI у Шепе,гiвському
коледжi Ilодiльського державного аграрно-технiчного унiверситету (пiдстава:
витяг з Протоко.тlу J\lЪ 3 засiдаtlttя гIрофспillкового KoMiT,eTy спiвробiт,никiв
Шепеr,iвського коJlс/lя(у Полirlьського державного аграрно-технiчного
унiверсите,гу вiд l 8.09.201 9 р.):
l ) Осадчук Jlrодмила Андрiiвна заступник директора з навчальноТ
роботи;
2) IVIельrlик Любов Степанiвна

-

викладач облiкових дисциплiн;
3) Семеrrишин I]асиль Федорович - l]икладач фiзичного виховання;

4) Illа,га.rrова [Iаталiя ВолодимирiвrIа

- секретар навчального коргIусу;
5) Шарiга Алiна Олегiвна студентка III-го курсу спецiальностi

<Фittанси, банкiвсl,ка справа та страхування)).

УХВАJIИJIИ: I lогодити llерсоI{альний склад дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у
LLIепетiвському коледжi IIодiльського l(ержавIIого аграрно-технiчного
унiверситету за списком

:

l

)

Осадчук Лtод(мила АндрiТвна заступник директора

роботи;
2) Мельник Любов Степанiвна

з

навчальноi

викладач облiкових дисциплiн;
З) Семенишин Василь Федорович - викладач фiзичного виховання;

-

4) Ша,гаltова Наr,алiя IJолодимирiвна

5) Шарiга Алiна Олегiвна

-

секретар навчального корпусу;

студlентка III-го курсу спецiальностi

<Фiнанси, банкiвська справа та страхування)).
Результати голосування: <(за)) - 18 осiб,
<проти>>

-

0,

(утримались>

-

0.

3.4. СJIУХАJIИ: Мlальченка /{,К., заступника голови Органiзацiйного
KoMiTeTy, про утворення дi"llьничних виборчих комiсiй, який запропонував
погодити персонаJtьний скJlал дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у Хотинському
коледIжi Подiльського державного аграрно-,гсхrIi,лttого унiверситету (пiдстава:
витяг з Протоколу JЮ б засiдання профспiлкового KoMiTeTy спiвробiтникiв

Хотинського коледжу Г[одiльського державного

аграрно-технiчного

унiверсите,гу вiд |].09.20l9 р.):
1) Новiцький Анатолiй Агrатолiйович - викладач;
2) Нестор Володимир Iванович - викладач;
3) Яковчук ТаТсiя BiKTopiBHa - викладач;
4) Козак Федiр Федоровиl{ - викJIадач;
5) Сололан IVlарiя О.lrександрiвна - студентка III-го курсу вiддiлення
<<Бухга.lIтерс ьки й обл i к>.
УХВАJIИЛИ: Погодити персональний склад дiльничноi виборчоТ KoMicii у
Хотинському коледжi Г[одiльського державного аграрно-технiчного
унiверсит,ету за сIIиском
1) Новil_цький Ана,гоrriй Анаr,олiйович - викладач;
2) Нестор Володимир Iванович - викладач;
З) Яковчук Таiсiя BiKTopiBHa - викладач;
4) Козак Фелiр ФедоровиI{ - викладач;
5) Солодан Марiя Олександрiвна - студентка III-го курсу вiддiлення
<Бухга-ltтерський обл i к>>.
Результати голосування: ((за)) - l8 осiб,
:

<проти>

-

0,

(утримались>

-

0.

3.5. СJIУХдJIИ: Nzla.ltb.lcItKa /ц.К., застуIllIика голови Органiзаrtiйного
комi,геr,у, ltpo уl,ворсtllIя дti-ltьttичних виборчих комiсiй, який запропонував
поI,оди,ги IIepcollaJl ний скJIад дi.ltьничttоТ виборчоТ KoMiciT у Кiцманському

коледжi Подi.гlьськоI,о llepжal]lIoI,o aгp рtIо-,гехrtit-|tIоI,о уlliверситету (гliлстава:
витя1, з Протоколу JЮ 7 засiланllя профспiлкового KoMiTeTy спiвробiтникiв
Кiцманського коледжу Ilодiльського державного аграрно-технiчного
унiверсиr,е,гу вiд l 8.09.2019 р.):
l ) Гучуляк L3iк,гор Свгсllович
зас,гупник директора з навчальновиробничоТ пракr,ики;
2) Баб'юк Богдана IBaHiBHa

викладач ветеринарних дисциплiн;
3) Король Леся IBaHiBHa - викладач економiчних дисциплiн;
4) Блещук Jlrодмила Кас'янiвна - бiблiотекар;
5) I'икова Катеритtа Олександрiвна - студсIIтка групи ПВ-4l, голова
студентськоТ ради.
УХВАЛИЛИ: Погодити персональний склад дiльничноi виборчоТ KoMiciT у
Кiцманському KoJre/tжi [Iодiльського державного аграрно-],ехнiчного

-

унiверситету за списком:
l

) Гучуляк Вiк,гор Свгенович застуIlник директора з

навчально-

виробничоТ практики;
2) Баб'rок Богдана IBaHiBl-ta
3) Король Леся IBaHiBHa

-

-

викладач ветеринарних дисциплiн;
викладач економiчних дисциплiн;

4) Блещук Лlодми.llа Кас'яrtiвна

- бiблiотекар;

5) Гикова Катерина Олександрiвна
студентськоТ ради.
Результати,голосуваIl}tя: ((за))

- l8

<проти>

-

студентка групи

ПВ-4l,

голова

осiб,

-

0,

(утримались>

-

0

3.б. СJIУХДJlИ: Мальчсllка /(.К., застуIIIIика I,оJIоI]и ОргаrliзацiйIrоl,о
KoMiTeTy, про у,l,вореtIIIя дi"ltь1,1ичних виборчих комiсiй, який запропонував
погодити персонаJIьний скJIад дi;rьни,-tllоТ виборч6i KoMiciT у Снятинському
ко.rrелх<i

Подiэrьського /lepжaBlIoI,o аI,рарно-технi,-tгtоl,о унiверситету (пiдс,гава:
Протоколу J\Гч 1 засiдання профспiлкового KoMiTeTy гrрофспiлкових

витяг з
оргаrriзацiй Снятиrtського коледжу Подiльського державrIого аграрнотехнiчttого унiверсиl,еl,у вiд 1 7.09.2019 р.):
JIичук Галина PoMarlil}IIa - заlзi;_1уlо,tа скJlа/lом;
2) Павловська Мар'яllа I]аси-ltiвltа - лаборагrт,;
З) Захаркевич Iгор Олександрович - t}икладач спецiальних дисциплiн;
1)

4) Xallillbкa Iриrrа IJаси-lriвrrа

-

rlабораш,г;

5) Борлуrr I]iтa-Tliй JIlобомироt]ич

-

с,l,уllеtл,г l,ругlи I-42.

УХВАJIИJIИ: l Iогодиr,и IIерсоI{аJIьний склад лirIьничноТ виборчоТ KoMiciT у
Сlrятиttському ко.ltе/(жi [[одiльського лержавгIого аграрно-технiчного
угriверсите,гу за сп иском

:

Jlичук Галина PoMaHiBHa - завiдуюча скJIадом;
2) Павловська Мар'яна I]асилiвна - лаборант;
1)

-

викладач спецiальних дисциплiн;
4) Хапiцька [рина Василiвt-tа - лаборант;
5) Борлун Вiталiй ЛюбомировиI{ - студент групи I-42.
Результати гоJIосування] ((за)) - 18 осiб,
З) Захаркевич Iгор Олександрович

<проти>

-

0,

(утримались>

-

0

3.7. СJlУХДJIИ: N4а.ltьчоllка /[.К., зас,гуIIIIика голови Органiзацiйного
KoMiTeTy, про утворення дiльничних виборчих комiсiй, який запропонував
погодити персональний склад дiльничноТ виборчоТ KoMiciT у Бучачькому

коледжi Подiлlьського державItого аграрно-,гехнi.lного унiверситету (пiдстава:
витяг з Про,гоколу J\& IX-l засiдання профспiлкового KoMiTeTy Бучацького
коледжу Полiлlьського /lержавного аграрно-технiчного унiверситету вiд
18.09.2019 р.):
l ) [1авлrок Наталiя Щмитрiвна - юрисконсульт;
2) Скобляк Леся IVlирославiвна - викладач бiологii;
3) Конкевич Олена Свгегriвна

- методист;
4) MaTBicHKo Мар'яна Олегiвна - секретар;
5) Липка Олександр Васильович - студент III-го курсу ветеринарно-

технiчtlого вiддiлеtltlя.
УХВАJIИЛИ: Поголити rlерсональний скJIал дiльничноi виборчоТ KoMicii у
Бучацькому коледжi ГIодiлLського державного аграрно-технiчного унiверситету
за списком:
l ) Павлlок Наталiя Щмитрiвrtа - юрисконсульт;
2) Скобляк JIеся Мирославiвна - викладач бiологiТ;
З) Конкевич O;leHa CBгеHiBI]a - методист;
4) MaTBicHKo Мар'яна Олегiвна - секретар;
5) Липка Олександр Васильович - студент III-го курсу ветеринарнотехнiчного вiддiленIlя.
Резу-пьтати голосування: (за)) - l8 осiб,
<проти>

-

0,

(утримались>

I

-олова ()рr,аlliзаlti
йтtого ком i,гс,гу

Секре,гар Орl,аrriзаtliйttого ком i,геr,у

-

0

ясiнецька
Кобернюк

