ПОДIJIЪС ЬКИЙ ДЕРЖЛВ НИЙ ЛГРАРНО-ТЕХНI ЧНИЙ YHIB ЕРСИТВТ
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Про у,гворення вибор,lих /li.lt ьllиtlь
та д(iльгtичlIих виборчих комiсiй

Вiдповiдно до с,г.42 Закоlrу УкраТгrи uПро виIцу ocBiTy> вiд 01.07.2014 р.
Jrгgl556-VIl, <Метоличних рекомендаrliй rцодо особливостей виборчоi системи

та

порядку обрання керiвника закладу вищо' освiти>>, затверджених

ПостановоrоКабiнетУN4iнiстрiвУкраТнивiд05.12'20l4р.Jф726<ЩеякiПиТаННЯ
реалiзацiТ cTaTTi 42 Закону УкраТни <Про вищу ocBiTy>, Стату,гу ПодiльськоГо
державного аграрно-t,ехtti,-ll-tого унiверситету, на виконання НаказУ
lVliHicTepcTBa освiти i rrауки УкраТни вiд 01.08.20l9 p.Jф 398,.Про оголошення
конкурсу на замiщення посади ректора Подiльського державного аграрнотехнiчного унiверси],е,гу> (оl,олошlення в газе,гi <Сучасна ocBiTa УкраIни>> вiд
12.0В.2019 р.), з метою органiзаrtiТ,га tlрове/tенгtя виборiв ректора Подiльського
державного аграрно-r,ехнi,-tного унiверси,гету (далi Унiверситеr'), накаЗу
ГIодi.lrьського лержавного аграрно-технiчного yHiB рситету вiд 19.08.20l9 р.
JV l б l <Про орг,аrriзашirо ,га проведення виборiв ректора Подiльського
державного аграрно-,гехнiчного yHi верситету)

НАКАЗУIо:

-

l. Створити виборчi

Jti"llьницi:

у Подilrьському державrrому аграрrtо-техtliчttо у унiверситетi за адресоIо:
актова зала т,оловIlого корпусу, вул. Шевченка, l3, м. Кам'янець-Полiльський,
Хмельrли l (ька об.rrасr,ь;

-

у Коlrеджi Поllirll,ського

/]ержавIIого аграрно-технiчного унiверситету За

a/{pecoto: l]yJl. Jleci УкраТнки, 95, м. Кам'я1-lець-Ilодirrьський, Хмельницька
область;
у I-1овоушицькому ко.ltеджi 1-1одiльського державного аграрно-технiчноr'о
унiверсиl,ету за адресоIо: вул. Подiльська, 34, смт Нова Ушиця, Хмельниl{ька
облас,гь;

-

у Шепетiвському коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверситету за адресою: проспект М[иру, 25, м. Шепетiвка, Хмельницька
область;

-

у

Хотинському коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверсит,ету за адресою: вул. Незалежностi, 54Б, м. Хотин, Чернiвецька
область;

-

у

Кiцманському коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверситету за адресою: вул. Миколайчука, З, м. Кiцмань, Чернiвецька
область;

-

у

Снятигtському коледжi Подiльського лержавного аграрно-технiчного
унiверситету за адресою: I]yJI. Восводи Коснятина, 72, м, Снятин, IBaHoФранкiвська область;
у Бучацькому коltеджi Подiльського державного аграрно-технiчного
унiверсите,гу за адресоlо: вул. В.Винниченка, 4, с.Трибухiвцi, Бучацький район,
Тернопiльська обl tас,гь.

2,

За,гвердити персональний склал дiльничних виборчих комiсiй у
вiдокремлених структурних пiдроздiлах Унiверситету:
- у Коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету:
l ) Афрамчук IЗ'ячеслав Вiкторович - Iорисконсульт;
2) Катушиt-lська Лtодмиrlа Станiславiвна викладач юридичних
дисциплiн;
3) Чижевська Олеся АнатолiТвна - викладач математики;
4) В'юнова Jlюztмила IBaHiBHa - apxiBapiyc;
5) Чорноброва Анастасiя Руслаttiвна - студеIIтка III-го курсу вiддiлення
<Право>,

з протокоJrу ЛЬ 1 засiдаttttя профсгIiлкового KoMiTeTy
спiвробiт,никiв коJlеджу Подiльського державного аграрно-технiчного
Iliдсr,ава: витяг

унiверситету вiд l8.09.20l9 р.
- у IJовоуrrrицькому коледжi Подiльського лержавного аграрLIо-техt,tiчного
унiверситету:
l ) Кучер Тетяна АнатолiТвна

2)

адмi

н

i

Хрустiнський Вiталiй

стративно-гос

З)

- юрисконсульт

п

I категорiТ;

Борисович

одарс ькоТ часr,иrtи

;

заступник директора

з

Гав-ltовський О.пександр Казимирович завiдувач агроiнженерним
вiддiленням;
4) Мельниченко Галина Василiвtlа - завiлуваIlка бiблiоr,екою;
5) Глуговський Богдаrl Аrrатолiйович - студент IV-го курсу вiддiлення
<Агроiнженерiя>.

Пiдстава: ви,гяг з проl,окоJlу J\l9 ] засiдання гlрофспiлкового KoMiTeTy
спiвробiтникiв IIоllоуlllиIlLкоl-о коле/{жу [Iодi-rlьського }lержавI{ого аграрнотехнiчного унiверситету вiд 1 8.09.2019 р.

-

у Шепетiвському

коJIеджi Подiльського державного аграрно-технiчного

унiверситету:

1) Осадчук Людмила

Андрiiвна

роботи;
2) Nlельгrик Любов С,гепанiвна

заступник директора

з

навчальноi

викладач облiкових дисциплiн;
3) СеменишиIl Васи"гrь Федорович - викладач фiзичного виховання;
4) UlaTa.ltoBa IJаталiя IJолодlимирiвна - секретар навчального корпусу;
5) Шарiга ArriHa Олегiвна студентка III-го курсу спецiальностi
<Фiнанси, банкiвсr,ка сгIрава та страхування)).
IIiztcтaBa: ви,гrlI, з I1pol,oKoJly Jф 3 засi/]аrtня гrрофспillкового KoMiTeтy
спiвробiтникiв Шепетiвського коледжу Подi.пьсr,кого державного аграрно-

-

технiчного унiверситету вiд l8.09.20l9 р.

-

у

Хотинському коледжi Подiльського державного аграрно-технiчного

унiверситету:
1) Новiцький Анатолiй Анатолiйович - викладач;
2) Нестор Во.lто}lимир Iванович - викладач;
З) Яковчук ТаТсiя BiKTopiBHa - викладач;
4) Козак Федiр Федорович - викладач;
5) Солодан N4арiя Олександрiвна
студентка III-го курсу вiддiлення
<Бухгалтерський обл i к>.
ГIiдстава: витяг з llpol,oKoJly J\b б засiдання профсrriлкового KoMiTeTy
сlriвробiтtlикiв Хоr-иI{ськоt,о KoJlellжy I lодi:lIlсIlкоl,о /]ержавного аграрнотехнiчного унiверситет,у вi,ц l 7.09.2019 р.
- у Кiцманському колелжi Подi"ltьського державного аграрно-технiчного

-

унiверситету:

1) Гучуляк BiKTop Свгенович заступник директора

з

навчально-

виробничоТ практики;
2) Баб'юк Боглаttа IBaHiBt-ta

3) Король JIеся IBaHiBtla

-

-

викJlадач ветеринарних дисциплiн;
викJIадач екоtlомiчttих лисциплiн;

4) Блеrrlук Люлмила Кас'янiвна

- бiблiотекар;

5) Гикова Катерина Олександрiвна

студентськоТ ра/lи.
Пiдстава: ви,гяI,

з протоколу

-

студентка групи

1 засiданtlя

ПВ-4l,

голова

профспiлковоI,о KoMiTeTy
спiвробiтникiв Кiцмаtlського колелжу I-1одiльського державного аграрнотехнiчного унiверситету вiд l8.09.2019 р.
J\lЪ

-

у

СIlяr,иltському Ko.;tc/(rKi IIo;lilll)cl)Ko1,o /lcpil(a]]Ilo1,o aгpaptIo-l,ex}{iчIlo1,o

yrriBepc иr,е,гу:

l) Jlичук I'а:tиtlа PoMaIliI]Ila

-- заlзiдlуtоча скJIадом;

-

2) I IaB:loBcLKa N4ар'яllа I]аси.ltilзttа

-

3) Захаркевич Iгop О.lrексаII/lрович

4) Хаlriцька Iриttа [Jасиlriвrrа

-

.llaбopatrr,;
I]икJIадаr] спеtliальI-tих дlисциtl.1Iiн,

llабораrt,г;

-

5) Борлугr Biтa.lriй JIlобомироt]ич

сl,у/lеtl,г l,руrrи I-42.

IIi,ltcтaBa: ви,гяI, з l]pol,oKoJly J\l9 1 засiJцаttttя гrрофсlli.ltкоtзоl,о KoMiтeтy
профспiлкових орr,аrliзаrцiй Снят,инського коле/tжу Подiльського державного
аI,рарIlо-l,ехltiчl{оt,о утliвсрси,гс,гу Bi71 l 7.09.20 l 9 р.

-

у ljучаltькому

ко:tе,,1жi IIo/li-ltbcl,Ko1,o llсржаl]Iiого al,papIlo-],exttiчttoI,o

уrtiверсиr,с,гу
l ) [ larзlIloK I{аr,а-rliя /[ми,грitзllа }орискоlIсу.llы,;
2 ) С коб.пя к J lсся I\4 и рtlс.ltаtзi lзl ta ви KJla1,la.r бi o.1rol,ij';

3) ltоlrксвич 1.1lctta

Свt,сllilзltа

4) N4aT,BicllKo N4ар'яttа ():lcl,iBlla

5) JIиrlка
,гехtt i,-tttого

-

секрстар;

1.1rcKcarr;lp IJаси.lIьоtзич c],y/lcI{l, III-r-o

BirLUцi.ll

IliltcтaBa:

мсl,о/lис,I,;

ctl

lt

я.

I]иl,яI-

з

tlpol,oKo.;ry J\ll

IX-l

курсу

вс,l,ериIIарtIо-

засiJlаtrrrя lrpocPctliltKoBo1,o KoMiтeтy

БучаrlькоI,о коJlе/(жу I lo71i.lrl,cI)Ko1,o /lepжal]lloI,o аграрttо-,гехtti.-tl]оI,о уlrilзерси,геr,у

вiд l 8.09.20l9

р.

3. /|i,'lьttи'tttим вибор'tим
зас,гуIlttикiв l,олiв,га сскрс,гарiв

коплiсiяr,л }la IIcpIIIoMy

11о

27.09.20l9

засi/lаtllti обраr,и гоJlilз,

р.

4, Ксрilзttикам BiittlKpcMJlcIlиx с,грук,гурrlих гIiдроздiлiв
с1,I]орсI{Ilя IlаJIс)кI{их

умов

ll"lrя робоr,и /1i,lll,ttиIitIих

забсзltсчи,ги

tзиборчих комiсiй.

5. КоrrтролL за l]икоItанI{ям наказу заJIишаlо за собоtо,

Ректор

В.В. Iваllиlllиtt

Проект наказу вносиl,ь:

Секретар ОрганiзаIliйного KoMiTeTy

О.'Г, Кобернюк

ПОI'ОlIЖЕI IO:
l-ortoBa ()рl-аlriзаltiйrlоl,о комi,ге,гу

l.A. Ясiнецька

Заступник голови Органiзацiйного KoMi

Щ.К. Мальченко

IОрисконсульт

