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Про надання права пiдпису

Вiдповiдно до ст. 42 Закону УкраТни uПро вИЩу ocBiTy> вiд 0|.07,2014 р.
сис,геми
J\ftr1556-VII, <Методичних рекомендацiй щодо особливостей виборчоТ

та

порядку обрання керiвника закладу вищоi освiти>, затверджених

Постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 05.|2.2014 р.Jф726 <Щеякi питання
ocBiTy>>, Статуту Подiльського
реалiзачii статгi 42 Закону Украiни <Про вИЩу

державного аграрно-технiчного унiверситету, на виконання FIаказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 01.0в.2019 р.Jф 398 пПро оголошення
конкурсу на замiщення посади pek],opa Подi-itьського лержавного аграрнотехнiчного унiверситету)) (оголошення в газе,гi <Сучасна ocBiTa УкраТни>> вiд
12.08.2019 р.), з метою органiзацiТ та проведення виборiв ректора I-Iодiльського
УнiверсИтет), наказУ
аграрно-технiчного унiверси,гету

(да.lri
державного
Подiльського державного аграрно-технiчного унiверсит,е,гу вiд l9.08.2019 р.
Подi"rrьськоI,о
}f9 16l <Про органiзацirо та проведення виборiв ректора
державного аграрно-технiчного унiверситету))

НАКАЗУtо:

1. Надати право пiдпису на перiод tlроведення виборiв

рекl,ора

подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету:
- головi органiзацiйного koMiTeTy: на протоколах засiдань органiзацiйного
KoMiTeTy; на посвiдченнях спостерiгачiв на виборах ректора Унiверситету
01 листопада 2О19 р.; на посвiдченнях представникiв зN4I, якi допущенi до
та iнutиХ
роботи на виборах ректора Унiверситету 0t листопада 2019 р.
документах, пов'язаних iз виборами ректора УнiверситетУ 01 листоПада20l9 р.;
- головi виборчоi KoMiciT: на llpol,oкoJlax засiдань виборчоТ KoMicii; на
протоколах про резуль,га,ги гоJIосування; на peBepci бюлетенiв для гоJIосування;
на стрiчках для опечатування сейфiв (мета.левих шаф).цrrя зберiI,ання бюлеr,енiв
для голосування; стрiчках для оtIечатування скриньок дJIя гоJlосування;
головам дiльничних виборчих комiсiй вiдокремлених структурниХ

пiдроздiлiв Унiверсите,гу: на протоколах засiдань виборчих комiсiй у
вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлах; на протоколах про резуJrь,гати

голосування у вiдповiдних вiдокремлених гliдроздiлах; на peBepci бюлет,енiв дJlя

голосування у вiдповiдних вiдокремJIених пiдроздiлах; на стрiчках дJIя
опечатування сейфiв (металевих шаф) для зберiгання бюлетенiв для
голосування; стрiчках для опечатування скриньок для голосування;

секретарю органiзацiйного KoMiTeTy:

на протоколаХ

засiданЬ

органiзацiйного KoMiTeTy;
- секретарю виборчоi KoMiciT: на про,гоколах засiдань виборчоТ KoMiciT; на
протоколах про результати голосування; на peBepci бюлетенiв д-гtя гоJlосування;
на стрiчках для опечатування сейфiв (мета;rевих шаф) для зберiгання бюлетенiв
для голосування; стрiчках лля опечатування скриньок для голосування;
- секретарям дiльничних виборчих комiсiй вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв Унiверситету: на протоколах засiдань дi.llьничних виборчих комiсiй
у вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлах; на протоколах про резуJIь,гаl,и
голосування у вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлах; на peBepci бiолетеrIiв для
голосування у вiдповiдних вiдокремJIених пiдроздiлах; на стрiчках для

опечатування сейфiв (металевих шаф)

для зберiгання

бюлеr,енiв для

голосування; стрiчках для опечатування скриньок дJlя голосування.
2. Пiдписи скрiплювати печаткою Унiверситету:
голови органiзаuiйного KoMiTeTy: на посвiдченнях спостерit,ачiВ на
виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверси,ге,гу 01
листопада2ОI9 р.; на посвiдченнях представникiв змI, якi допущенi до робо,ги
,га iнших /(окументах,
на виборах ректора Унiверситету 01 лис,гопада 20|9 р.
пов'язаних iз виборами ректора Унiверситету 01 листопада 2019 р.;
- голови виборчоТ KoMicii: на протоколах про результати голосува}Iня: на
peBepci бюлетенiв для гоJIосування; на с,грiчках для опечатування сейфiв
(металевих шаф) для зберiгання бю"пеr,енiв дJIя голосування; сr,рiчках lulя
оIIечатування скриньок для голосування;
Пiдписи скрiплювати печаткою вiдокремлених пiдроздiлiв

з.

Унiверситету:

-

голiв дiльничних виборчих комiсiй вiдокремлених с,груктурних
пiдроздiлiв Унiверситету: на протоколах про результати гоJIосування у

вiдповiдних вiдокремлених пiдроздiлах; на peBepci бюлетенiв для голосування у
вiдповiдНих вiдоКремлениХ пiлроздiлах; на стрiчках лJIя опечатуваFIFIя сейфiв
(металевих шаф) для зберiгання бю;lетенiв лJIя голосуваI]ня, стрiчках для
опечатування скриньок дJIя голосування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаIо за собоtо.

В. о. ректора

.{
в.с.

Строяllовський

Проект наказу вносить:
Секретар Органiзацiйного KoMiTeTy

().'Г. Кобернюк

ПОГОДЖЕНО:
Начальник вiддiлу кадрiв

I.C. Яжук

Голова Органiзацi йного KoMiTeTy

I.д. Ясiнецька

К)рисконсуJIь1,

