
ПРОТОКОЛ

засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Національного університету харчових технологій

16 березня 2020 р. м. Київ № 4

Загальна кількість членів Організаційного комітету -  21 особа.
Кількість присутніх членів Організаційного комітету -  17 осіб 
(реєстраційний список додається).
Головував на засіданні голова Організаційного комітету -  Яровий В. Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін у регламентуючі документи та Положення Університету, 
які стосуються виборів ректора Університету.

2. Про обрання представників з числа студентів денної форми навчання 
університету та відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах 
ректора Університету.

3. Про затвердження списку виборців з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету 
для участі у виборах ректора Університету.

4. Про затвердження списку виборців з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах ректора 
Університету.

1. СЛУХАЛИ:
Голову Організаційного комітету Ярового В. Л., який поінформував, що 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОУШ-19» 
запроваджено карантин на усій території України з 12 березня до 03 квітня 2020 
року. Г олова Організаційного комітету поінформував також про наказ 
Міністерства освіти і науки України «Про організаційні заходи для запобігання 
поширенню коронавірусу СОУШ-19» від 16.03.2020 року № 406 та наказ ректора 
Університету «Про заходи запобігання розповсюдження захворювань на 
коронавірус СОУШ-19» від 11.03.2020 року № 28. Було зазначено, що виконання 
вищевказаної Постанови та наказів потребує внесення змін до п. 12 наказу 
ректора Університету «Про організацію виборів ректора Національного 
університету харчових технологій» від 06.02.2020 року № 14 та п. 4.1. розділу 4 
«Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які 
не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Національного університету харчових технологій», а 
саме:

> п. 12 наказу ректора Університету «Про організацію виборів ректора 
Національного університету харчових технологій» від 06.02.2020 року № 14 
викласти в редакції -  «Встановити 15 квітня 2020 року кінцевим строком обрання 
представників для участі у виборах ректора з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Національного університету харчових технологій»;



> п. 4.1. розділу 4 «Положення про порядок обрання представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного
університету харчових технологій» викласти в редакції -  «Вибори представників 
провести не пізніше ніж за 8 календарних днів до дати проведення виборів 
ректора Університету».

УХВАЛИЛИ:
Внести зміни до п. 12 наказу ректора Університету «Про організацію 

виборів ректора Національного університету харчових технологій» від 06.02.2020 
року № 14 та п. 4.1. розділу 4 «Положення про порядок обрання представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Національного
університету харчових технологій» в установленому порядку.

Результати голосування:

«За»- 17
(Цифрою)

«Проти» - 0
(Цифрою)

«Утримались» - 0
(Цифрою)

2. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Організаційного комітету Ярового В.Л. щодо обрання 

представників з числа студентів денної форми навчання університету та 
відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах ректора 
Університету, який відзначив, що були проведені організаційні заходи та 
визначені дати проведення виборів але у зв’язку з запровадженням карантину на 
усій території України з 12 березня до 03 квітня 2020 року вибори представників з 
числа студентів денної форми навчання університету та відокремлених 
структурних підрозділів не були проведені.

Яровий В.Л. поінформував, що після внесення змін до п. 12 наказу ректора 
Університету «Про організацію виборів ректора Національного університету 
харчових технологій» від 06.02.2020 року № 14, встановлення кінцевого строку 
обрання представників для участі у виборах ректора 15 квітня 2020 року, є 
доцільним рекомендувати слідуючий графік проведення засідань студентських 
рад, конференцій студентів та виборів представників з числа студентів денної 
форми навчання, а саме:

2.1. Структурні підрозділи Національного університету харчових 
технологій:

Навчально-науковий інститут харчових технологій
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради інституту;
08.04.2020 р. -  конференція студентів -  актова зала, о 1230;
14.04.2020 р. -  вибори представників -  актова зала з 09°°-1500.

(сімнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)
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Навчально-науковий інженерно-технічний інститут їм., акад. І.С.Гулого
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради інституту;
07.04.2020 р. -  конференція студентів -  аудиторія А-210, о 1230;
13.04.2020 р. -  вибори представників -  актова зала з 09°°-1500.

Навчально-науковий інститут економіки і управління
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради інституту;
08.04.2020 р. -  конференція студентів -  актова зала, об 1100;
13.04.2020 р. -  вибори представників -  студентський клуб з 09°°-1500.

Факультет біотехнології та екологічного контролю
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради факультету;
07.04.2020 р. -  конференція студентів -  аудиторія А-544, об 1100;
14.04.2020 р. -  вибори представників -  хол 4-го поверху корпусу «А» (балкон),

з 09°°-1500.Факультет автоматизаиії і комп ’ютерних систем
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради факультету;
09.04.2020 р. -  конференція студентів -  аудиторія А-544, о 1230;
13.04.2020 р. -  вибори представників -  хол 4-го поверху корпусу «А» (балкон),

з 09°°-1500.Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
06.04.2020 р. -  засідання студентської ради факультету;
07.04.2020 р. -  конференція студентів -  актова зала, об 1100;
14.04.2020 -  вибори представників -  студентський клуб з 09°°-1500.

2.2. Вибори представників з числа студентів денної форми навчання 
відокремлених структурних підрозділів рекомендувати провести після дати 
завершення карантину, яка зазначена в постанові Кабінету Міністрів України від
11.03.2020 року №211, а саме 03.04.2020 року.

При цьому кінцевим строком обрання представників з числа студентів 
відокремлених структурних підрозділів встановити 14.04.2020 року.

2.3. Зазначені в п.2 строки можуть бути скореговані в залежності від 
епідемічної ситуації в Україні, відповідних рішень Кабінету Міністрів України та 
Міністерства освіти і науки України.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити рекомендований органам студентського самоврядування графік 

проведення засідань студентських рад, конференцій студентів та виборів 
представників з числа студентів денної форми навчання університету та 
відокремлених структурних підрозділів, з урахуванням строків карантину, 
зазначених в постанові Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року №211.

Результати голосування:

«За»- 17
(Цифрою)

«Проти» - 0
(Цифрою)

«Утримались» - 0
(Цифрою)

(сімнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

з



3. СЛУХАЛИ:
Голову Організаційного комітету Ярового В.Л., який поінформував, що 

відповідно до раніше затвердженого графіку відбулись збори штатних 
працівників структурних підрозділів Університету з виборів представників, з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками Університету для участі у виборах ректора 
Університету. Всі протоколи надані Організаційному комітету. Список із 77 осіб, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
Університету сформований. Запропонував затвердити список.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити список представників, з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками Університету 
для участі у виборах ректора Університету

Результати голосування:

«За»- 17
(Цифрою)

«Проти» - 0
(Цифрою)

«Утримались» - 0
(Цифрою)

4. СЛУХАЛИ:
Голову Організаційного комітету Ярового В.Л., який поінформував про 

проведення виборів представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 
відокремлених структурних підрозділів Університету для участі у виборах 
ректора Університету. Було зазначено, що у зв’язку з епідемічною ситуацією в 
Україні, вибори представників у Кам’янець-Подільському коледжі харчової 
промисловості НУХТ та Смілянському коледжі харчових технологій НУХТ 
перенесені на строк після завершення карантину, а саме з 06 квітня по 15 квітня 
2020 року.

Всі протоколи з інших відокремлених структурних підрозділів 
Університету, в яких зазначені обрані, відповідно до квоти, представники надані 
Організаційному комітету.

Списки, в яких зазначені обрані, відповідно до квоти, представники з числа 
штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками відокремлених структурних підрозділів, де 
проведені відповідні збори, сформовані окремо по кожному відокремленому 
структурному підрозділу. Загальна чисельність обраних представників становить 
-  66 осіб.

Головою Організаційного комітету було також зазначено, що строки 
проведення виборів представників можуть бути скореговані в залежності від

(сімнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)
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епідемічної ситуації в Україні та відповідних рішень Кабінету Міністрів України 
та Міністерства освіти України.

УХВАЛИЛИ:
4.1. Затвердити сформовані, окремо по кожному відокремленому 

структурному підрозділу, списки представників обраних, з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах 
ректора Університету.

4.2. Регіональним організаційним комітетам Кам’янець-Подільського 
коледжу харчової промисловості НУХТ та Смілянського коледжу харчових 
технологій НУХТ провести вибори представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками в 
строк, після завершення карантину -  з 06 квітня по 15 квітня 2020 року.

Результати голосування:

«За» - 17
(Цифрою)

«Проти» - 0
(Цифрою)

«Утримались» - 0
(Цифрою)

(сімнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

В. Л. Яровий

Н. П. Левченко
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СКЛАД
організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

університету харчових технологій, присутніх на зборах
" '6  " 2020р.

№ з/п Прізвище, ім"я, по батькові Підпис у

1 Андріюк Олена Петрівна

2 Арсеньева Лариса Юріївна У"
3 Беседа Сергій Дмитрович

4 Бессараб Олександр Семенович С

5 Блаженко Сергій Іванович

6 Василенко Сергій Михайлович

7 Висоцький Олександр Олександрович

8 Грегірчак Наталія Миколаївна
:у>

9 Доценко Віктор Федорович с

10 Ельперін Ігор Володимирович

11 Житнецький Ігор Володимирович

12 Ковшар Ірина Дмитрівна / /
13 Копера Микола Олегович

14 Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна

15 Левченко Наталія Петрівна С Лгс/(у
16 Позняковський Сергій Володимирович

17 Протопопова Світлана Костянтинівна

18 Сілецька Анастасія Олександрівна А /
19 Цой Юлія Миколаївна 1/ /і
20 Шеремет Олег Олексійович

21 Яровий Володимир Леонідович
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