протокол
засiданtIя Органiзацiйного koMiTeTy з проведення виборiв ректора
Подiл ьсь кого держа BIl ого а гра р шo-Texll i ч н ого ун i версиТеТУ
04 вересня 2019 р.

ПРиСУТНt:

1.
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

21 з

лъз

2l осiб

Ясiнецька I. д.
Мальченко Щ. К.
Кобернrок О. Т.
Бiлик Т. Л.
Бiляр I. Г.
Бурлаков О. С.
Волощук tO. О.
Гарасимчук I. Д.
Громик Т. О.
10. Гучол Т. Д.
1 1. Щмитрик В. В.
12. Щулзяк О. А.
i3. Iвасик М. В.
14. Калитчук I. В.
15. Леськiв I. [о.
16. Лiщук С. Г'.
17. tIогребняк С. О.
l8. Строяновський В. С.
19. Тарабузан О. В.
20. Чубайко О, В.
21. IОзько В. I.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. IIро затвер/tжснIIя квот вiд стулентiв, що мають право брати участь у
науковими, наукововиборах ректора ,га штатних працiвникiв, якi не

с

педагогiчними та педlагогiчними працiвникам Унiверситету та вiдокремлених
структурних пiдроздi.iriв Унiверситету, з пiдготовки та проведення виборiв
ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету.
2. ГIро утворення груп пiдроздiлiв для проведення виборiв представникiв з
числа IIIтатних працiвникiв, якi не € науковими, науково-педагог,iчними та

педагогiчними працiвI-Iиками, та с,tудентiв, що беруть участь у голосуваннl з
виборiв ректора Подiльського дсржавного аграрЕIо-технiчного унiверситету.
3. Про затвердження графiку проведення загальних зборiв студентiв та
трудових колективiв штатних працiвникiв, якi не с науковими, науковопедагогiчними i педагогiчними працiвниками Унiверситету та вiдокремлених
структурних пiдроздiлiв.
4. Про затверлження графiку проведення прямого тасмного голосування
для обрання виборних представникiв з числа студентiв та штатних праuiвникiв,
якi не е науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками для
виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного
участi

у

унiверситету.
5. ГIро затвердження форми бюлеr,еня дJlя тасмного гоJIосування з обрання
виборних представникiв з числа стулен,гiв та штатних праuiвникiв, якi не с
науковими, науково-гIедагогiчними та педагогiчними працiвниками для участi у
виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету та
протоколу про пiдсумки та€много голосування з обрання представникiв з числа
студентiв та штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними
та педагогiчними прачiвниками для участi у виборах ректора ГIодiльського
державно го аграрно-,гехнiчного

6. Про

koMiTeTy

з

ун

i

верситету.

розподi-тl функцiональних обов'язкiв членiв органiзацiйного
проведення виборiв ректора Подiльського державного аграрно-

технi.-tного yHi верситету.

1. СJIУХДJIИ: Ясiнецьку Iрину АнатолiТвну, голову

ОрганiзацiЙного
koMiTeTy, про затвердlження квоти представникiв вiд студентiв Унiверситету та
вiдокреМлениХ структурниХ rriдроздiлiв Унiверситету i штатних праuiвникiв
унiверсите,гу та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Унiверситету, якi не с

науковими, науково-педагогiчними

та

педагогiчними працiвниками

з

пiдготовки та проведення виборiв ректора Подirrьського державного аграрнотехнiчного унiверситету, яка ознайомила члеl-tiв Органiзацiйного koMiTeTy з
пiдготовленими списками виборuiв структурних пiдроздiлiв Унiверситету та
вiдокремJlеFIих структурних пiдроздiлiв Унiверситету (штатних наукових,
пауково-педагогiчItих та педагогi,rних працiвrtикiв, стулентiв, IптатЕIих
працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними
працiвниками) i rrовiдомила, Iцо вiдповiдно до спискiв поданих вiлдillом кадрiв
Уrriверси],е,гу та вiдокремлеtIих структурних пiдроз/iiлitз, кiлькiсть Bcix ШТаТНИХ
наукових, науково-Ilслагогiчних та педагогiчних працiвникiв станом на 0з
вересI-1я 2ol9 року Уrriверси,гету с,tаIlоt}иl,ь 222 особи, у Коледжi ГIДАту - 87
осiб, Новоуш:ицькому ко.llеджi l IЛА'I'У З5 осiб, ШепетiвськоМУ коrlеДжi

- 2| особа, Хотинському коледжi ПДАТУ - 35 осiб, Кiцманському
коледжi I1ДАТУ 58 осiб, Снятинському коледжi ПДДТУ 42 особи,

ПДДТУ

Бучацькому коJIеджi ПЩАТУ - 57 осiб, всього 557 осiб.
Квота вiд стулентiв Унiверсите,гу становить - 45 осiб, вiд Коледжу ПЩАТУ
7 осiб, вiд Шепетiвського
18 осiб, вiд Новоуtцицького коледжу ПЩАТУ
5 осiб, вiд Хотинського коледжу ПДАТУ _ 7 осiб, вiд
коледжу ПДАТУ
Кiцманського коледжу ПЩАТУ - 12 осiб, вiд Снятинського колеДжУ ПДАТУ 9 осiб, вiд Бучачького коледжу ПДДТУ - 12 осiб. Разом _ 115 осiб.
Квота вiд штатних працiвt-tикiв, якi не с наукови и, науково-Ilедагогiчними

-

-

-

та педагогiчними працiвниками Унiверситету становить 22 особи,

вiД

Коледжу ПДАТУ _ 8 осiб, вiд Новоушицького коледжу ПЩАТУ _ З особи, вiд
Шепетiвського коледжу ПДАТУ - 2 особи, вiд Хотинського коледжу ПДАТУ 3 особи, вiд Кiцманського коледжу ПДАТУ - 5 осiб, вiд Снятинського коледжУ
ПДАТУ - 4 особи, вiл Бучацького коледжу ПДАТУ - 5 осiб. Разом - 52 особи.
Отже, загальна кiлькiсть виборцiв станом на 03 вересня 2019 р. сТаноВиТЬ
724 особи. ( Щодаток 1 до Протоколу Jф 3 вiд 04.09.2019 р.).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити квоти штатних праui никiв, якi не € науковими,

науково-педагогiчними, педагогiчними працiвника и УнiверситетУ Та йОго
вiдокремлеIIих структурних гriдроздirriв ,га квоти вiд cTyzteHTiB УнiверсИТеТу Та
вiдокремJIених структурних пiдроздiлiв.
Результати голосування:

((за))

-

21 особа,

<проти> - 0,
((утримались>

-

0.

2. СЛУХАЛИ: N{альченка f(митра Костянтиновича, заступника голови

Органiзацiйного KoMiTeTy з проведення виборiв ректора, який проiнформував
про утворення груп пiлроздiлiв для проведення виборiв представникiв З числа
штатних працiвникiв, якi не е науковими, ауково-педагогiчними та
педагогiч}Iими працiвниками, шдо беруть участь у голосуваннi з виборiв ректора
Подi-lrьського державЕIого аграрно-технiчного yHiBep итету.
Квота вiд штатних прачiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними
та педагогiчними працiвrrиками Уrtiверситету с,гановить 22 особи.
Пропонусмо подiлити працiвникiв за групами,
l гpyrra: факуль,ге,г а ротехI{о;rогiй i lrриродокористування, кафедра
садiвниl(гва i виrrоt,раl{арс,гва, земJIеробс,гва та грунтоЗнавства, кафедра
агрохiмiТ, хiмiчttих ,га заI,а-ltьrtобiо-ltогiчtlих дисLlиtlлiIl, кафедра росJIиI{ниrt'гва i
кормовиробttицr,ва, кафедра еколоl,iТ, караrIтиlIу i захисту рослиFI, кафелра
садово-паркового господарства, геолезiТ i землеустроIо, I]авчально-науковий

центр перепi/tготовки i пiдвищення кваrriфiкацiТ, навчально-методичний вiддiл,
навчальний вiддirr, навчальний корпус (го.тtовний), вiйськово-мобiлiзацiйний
пiдроздiл, штаб цивiльllоТ оборони, ботанiчний сад (кiлькiсть працiвникiв - 51
особа; квота представникiв - З особи);
2 група: факультет ветеринарноТ медицини i технологiй у тваринництвi,
кафедра техltо"llогij' виробниц,гва, гrереробки i стандартизацiТ продукцiТ
тваринництва, кафедра ветеринарного акушерства, внутрiшньоТ патологiТ та
хiрургii, кафелра гiгiсни тварин та ветеринарного забезпечення кiнологiчноi
служби НацiональrlоТ полiцiТ УкраТни, кафедра iнфекчiйних та iнвазiйних

патоrтогiчноТ морфологiТ i фiзiологiТ,
госполарський вiддiл, автотранспортний пiдроздiл, навчальнi корпуси
факультету ветеринарноТ медицини i технологiй у тваринництвi, навчальноконсуJIьтацiйний пункт, зооветклiнiка, науково-дослiдний центр <Подiлля>
(кiлькiсть працiвникiв - 48 осiб; квота представникiв - 3 особи);
3 групи: iнженерно-технiчгrий факу.ltьтет, кафедра агроiнженерiТ i
системотехнiки, кафедра технологiчного cepBicy та iнженерного менеджменту,
кафелра ремоrrту машиtI та еIIергообладнання, кафедра фiзичного виховання,
кафедра професiйt-tоТ освiти, кафедра транспортних технологiй та засобiв АПК,
кафелра TpaKTopiB, аl]l,омобi"тliв ,га еtIерI,еl,ичних засобiв, кафелра
загальнотехнiчних лисLlи лiн, науково-дос-тtillна частиIlа, навчальнi корпуси
iгIженерно-технi.tного факульте,гу, ремонтно-булiвельна бригада (кiлькiс,гь
прачiвникiв - 47 осiб; квота прелстаI]никiв - 3 особи);
4 група: вiддiл з мiжнародIlих зв'язкiв, громадське харчування, гуртожиток

хвороб, кафедра нормальноТ

та

J\&1-3 (кiлькiсr,ь rrрацiвrrикiв - 56 осiб; квота представникiв

5 група:

3 особи);

навчально-науковий iнститут дистагrtliйноТ освiти, кафедра

теоре,гико-правових

еJlектротехнiки,

-

i

соцiаJrьно-гуманiтарних дисциплiн, кафелра

еJIектромеханiки

i

електротехнологiй,

кафедра

енергозберiгаtочих технологiй та енергетичного менеджменту, кафедра
iноземних мов, кафедра математичних дисциплiн, iнформатики i моделlовання,
кафедра фiзики, охорони працi та iHжel-tepiT середовища, наукова бiблiотека, |-4
навчальFIi коргrуси (кiлькiсть працiвrrикiв - 52 особи; квота представникiв - 3
особи);

6 група: адмiнiстраl,ивно-обслуговуtочий персонсLп, вiддiл фiнансування та
бухгалтерського облiку, канцелярiя ,га apxiB, вiддiл охорони працi, служба
постачання, 6-7 IIавчаJIьЕIi коргrуси (KirrbKicTb працiвникiв - 53 особи; квота
представникiв - З особи);
1 група: економiчItий факулы,ет, кафедра меFIеджменту, публiчного
управлiння та адмiнiструваFII{я, кафелра облiку, оподаткуваFI}lя,га технологiй
електронного бiзнесу, кафедра економiки, пiдприсмства торгiвлi ,га бiржовоТ

дiяльностi, кафедра фiгrансiв, банкiвськоТ справи, страхування та електронНИх
платiжних систем, навчально-методичний центр забезпечення якостi вищоi
освiти, вiддiл мiжrrародноi та навчально-виробничот практики i
працевлаштування, вiддiл кадрiв, служба охорони, iнформачiйно-

обчислtовальний центр, редакцiйно-видавничий пiдроздiл, пiдроздiл з
органiзацiт виховнот роботи студентiв, навчально-дослiдний С&дэ навчальнодопомiжний персонал (kilIbkicTb працiвникiв - бз особи; квота представникiв 4 особи).

Квота вiд с,гудентiв Унiверситету становить 45 осiб. ПропонусмО

подiлити студентiв за групами.
Факультет агротехt-tологiй та природокористування - 10 осiб;
Факультет ветеринарноТ медицини i технологiй у тваринництвi
Вкономiчний факультет - б осiб;
Iнженерно-технiчний факультет - 11 осiб;
Навчально-науковий iнститут енергетики - 5 осiб.

-

l3

ОСiб;

запропонованиЙ Проект утворення ГрУП
пiдроздi.пiв для проведення виборiв представникiв з числа студентiв та шТаТнИХ
працiвникiв, якi не с науковими) науково-педагогiчними та педагогiчними
працiвниками, що беру,гь участь у голосуваннi з виборiв ректора ПОДiЛьськОГО

УХВДJIИЛИ: Затвердити

державного аграрно-,гехн i чного ун i верситету.
Результати голосування: ((за)) - 2l особа,
<проти>

-

0,

(утримались>

-

0.

3. СЛУХАЛИ: Маль.rенка Щмитра КостяIIтиLIовича, заступника голови

Органiзацiйного KoMiTeTy, про затвердження графiку проведення ЗагальнИх
зборiв студентiв та трудових колективitз штатних працiвникiв, яКi не С
науковими, науково-педагоI,iчними i педагогiчними rrрацiвниками Унiверситету
та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Унiверситету, який запроПонУВаВ
розглянуl,и i затверди,ги графiк провелеI{ня заI,аJ]ьtlих зборiв стуДентiв Та
трудових колективiв штатI-1их праuiвникiв, якi не с науковими, НаУкоВОпедагогiчними i педагогiчними працiвгtиками Унiверситету та вiдокремлених
струкl,урних пiдрозlti;riв Унiверси,ге,гу; призначити вiдловiдальноЮ вiд
Органiзацiйгrого комi,ге,гу за IIрове/lеtIIlям зборiв IlIl,атI|их працiвникiв, якi не с
науковими, науково-педагогiчгtими та гIедагогiчгtими працiвниками Бi,тrик'Г.Л.,
,га I-учола Т.Л.
за проведення зборiв сr,удентiв - Лiщук С.Г.
ВiдповiдаJIь[lим особам органiзувати провелення зборiв сr'удентiв Та
трудових коJIективiв та I1одати списки претеIlдеr,rтiв у представники на вибори

ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситетУ

ДО

10.09.2019 р.

УХВДЛИЛИ: Затвердити графiк проведення загальних зборiв студентiв

та

трудових колективiв штатIfих працiвникiв, якi не е науковимИ, наУКОВОпедагогiчними, педаt,огiчними працiвниками Унiверситету та вiдокремЛених
структурних пiдроздiлiв Унiверсите,tу до l 0.09.20 t 9 р.
Результати голосування:

((за))

-

21 особа,

<проти>

-

0,

(утримались>

-

0.

4. СJIУХАJIИ: Ясiгrецьку lрину

Ана,голiТвну, гоJlоl]у ОрганiзацiЙного
KoMiTeTy, про затвердження графiку проведення прямого таемного голосування
для обрання виборних представникiв з числа студентiв та штатних працiвникiв,
якi не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками ДЛя
виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного
участi
унiверситету, яка запропонувала розглянути i затвердити графiк провеДенНя
прямого та€много голосування для обрання виборних представникiв iз числа
науковими, науково-педагогiчнИМИ Та
штатних працiвникiв, якi не
педагогiчними працiвниками до 16.09.2019р. та студентiв До 18,09.2019Р. ЛЛЯ

у

с

виборах ректора, а також розподiлити за кожним факультетоМ
Унiверсите,гу та його вiдокремлеFIими структурними пiдроздiлами ДОвеДеНi

участi

у

квоти осiб, якi у загальнiй cyMi лорiвtIIоIоть кiлькостi осiб, що будуТь приймати
участь у виборах по KBoTi вiд студентства та штатних працiвникiв, якi не е

FIауковими, науково-педагогiчними та

педагогiчними

працiвНИКаМИ

Унiверситету та його вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

УХВДJIИJIИ: Затвердиr,и графiк проведення прямого тасмного
голосування лJIя обрання виборних представникiв iз чИсЛа ШТаТНИх
прашiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчнимИ
праuiвниками до 16,09.2019р. та студентiв до l8.09.2019p. лля участi у виборах
ректора Подiльського державFIого аграрно-технiчного унiверситету (ЩоДаТкИ
Jф 2, JФ 3).

Резу-пьтати голосування:

(за>>

-

21 особа,

<проти>

-

0,

(утримались>

5. СЛУХАJIИ:

-

0.

I\4альчеttка Щмит,ра Кос,гяtl,гиFIовича, заступt{ика голови
Органiзацiйrrоl,о комi,ге,гу, про затвердження форми бюлетеня для тасмного

та штатних
голосування з обрання виборних представникiв з числа студентiв
педагогiчними
працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними та
аграрнопрацiвниками для участi у виборах ректора Подiльського державного
голосування з
технiчного унiверситету та протоколу про пiдсумки тасмного
якi не е
обрання представникiв з числа студентiв та штатних працiвникiв,
науковими, науково-педагогiчними та педагогiчними працiвниками для участi у
виборах ректора Подiльського державного аграрно-технiчного унiверситету,
тасмного
який запропонував розглянути i затвердити форму бюлетеня для
та штатних
голосування з обрання виборних представникiв з числа студентiв
та педагогiчними
працiвникiв, якi не е науковими, науково-педагогiчними
протоколу про пiдсумки тасмного
затвер дити

фор*у
працiвниками i
голосування з обрання представникiв дJIя участi у виборах ректора
подiльського державного аграрно-технiчного ун iверситету.

з
Затвердtити форми бюлетеня для тасмного голосування
працiвникiв, якi
обрання виборних представникiв з числа студентiв та штатних
працiвниками та для
не с науковими, науково-педагогiчними та педагогiчtlими
аграрно-технiчного
участi у виборах ректора Подiльського державного
пiдсумки тасмного голосування з обрання
унiверситету та протоколу про
не с науковими,
представникiв з числа студентiв та штатних працiвникiв, якi
виборах
науково-педагогiчними та гIелагогiчними працiвIrиками для участi у
аграрно-технiчного унiверситету (додатки
ректора Подiльського державного

УХВдJIИЛИ:

Jt

4, JЮ 5,

Js

6,

Nl

7).

Результати голосуваI{Ltя:

((за))

-

21 особа,

(проти) - 0,

(у,гримаJrись)

-

0.

ДнатолiТвну, голову ОрганiзацiЙного
KoMiTeTy, яка проirrформувала про необхiднiсть розподiлу функчiональних
з
обов'язкiВ членiВ Оргагriзаr{iЙrrогО KoMiTeTy дJIя покращення процедури
проведення виборiв ректора Подiльського державного аграрно-технiчного

6. слуХдJIИ: Ясiнецьку Iриrrу

унiверситету.

ухвдлили:

Розподiлити функчiональнi обов'язкiв

органiзацiйного koMiTeTy

з

членiв

проведення виборiв ректора Подiльського

(Додаток N9 8),
державного аграрно-технiчного унiверситету
Результати голосуRання: (за) - 21 особа,
(проти)) - 0,
(утримались)) - 0.

Додатки:
виборах ректора
1, Квоти представникiв, якi MaIoTb право брати участь у
Подiльського державного аграрно-технiчного yHi верситету.
обрання виборних
2. Графiк проведення прямого тасмного голосування для
iз числа шIтатних працiвгlикiв, якi tle с науковими, науково-

представникiв
педагогiчними та педагогiчними працiвниками,
обрання виборних
3. Графiк проведення прямого тасмного голосування для
представникiв iз числа студентiв.

бюлетеня для таемного голосування з обрання виборних
науковопредставникiв з числа штатних працiвникiв, якi не € науковими,
виборах ректора
педагогiчними та педагогiчними працiвниками та для участi у

4, Форма

Унiверситету.

5. Форма протоколу про пiдсумки та€много голосування з обрання
науковопредставникiв з числа LIIтатних працiвникiв, якi Llе с науковими,
виборах ректора
педагогiчними та педагогiчними працiвниками для участi у
Унiверситету.

6, Форма бlолетеня для тасмного голосування з обрання

виборних

Унiверситету,
представникiв з числа студентiв для участi у виборах ректора
,гасмного голосування з обрання
протоколу про пiдсумки

7. Форма

представникiв з числа студентiв для участi у виборах ректора Унiверситету,
KoMiTeTy,
8. Розподiл функчiональних обов'язкiв членiв Органiзацiйного

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

I.A. Ясiнецька

Секретар Органiзацiйного KoMiTeTy

О.Т. Кобернюк

Додаток Nc l

ЗЛТВЕРДЖЕНО

Органiзаltiйним KoMiTeToM iз
проведеlltlя виборiв ректора Подiльського
державЕIого аграрно-технlчного унlверситету,
протокол Ns 3 вiд 4 вересня 2019 р,

Квоти представIIикiв, якi MatoTb праRо брати участь у виборах
а гра plIo-],exIl i ч ного у Hi верситету
ректора Подiл ьського лер}ка Btl ого
HayKoBi,
науковопедагогiчнi та
педагогiчt-ti

працiвники
не менше
75%

Штатнi
працiвники, якi не
с науковими,
науковопедагогiчними та
педагогiчними
до 10%

Студенти,
що мають право
брати участь у
виборах ректора
не менше
|5%

Новоушицьк
коледж
ий

пдАту
шепетiвськи
коледж

ПДАТУ

Кiцмагrський
коJIедж ПДА'ГУ

Снятинський
коледж ПлАТУ
Хотинський
коледж ПДАТУ
Бучацький
коледж ПДАТУ
,724

Голова Органiзацiйного KoMiTeTy

I.д. Ясiнецька

Секретар Органiзацiйного KoMiTeTy

О.Т. Кобернюк

Додаток

J\Ъ 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Органiзачiйним KoMiTeToM iз
проведення виборiв ректора Подiльського
державI]ого аграрно-технiчного унiверситету.
протокол JS 3 вiд 4 вересня 2019 р.

Графi к tl ровелеtl Ilя Il рямого,га€мtlого I,олосува tl IIя для обра ння
виборllих представtlикiв iз числа ll1,1,атIlих працiвникiв,
якi rIe € IIауковими, uауково-педагогiчtlими та педагогiч}Iими
працiвшиками ПДАТУ.

Вибори булуr,ь проходити 1б.09.20l9р. вiдповiдно до попередньо
утворених груп за наступI{им графiком:

Група

1

Група 2

-

-

тваринництвi, з

Група 3

-

тваринництвi, з

аул.З8 г.к., з

900

до

1000

актова зала факультету ветеринарноТ медицини
900

до

1000

акт,ова заJrа факу_rrь,гету ветеринарноТ медицини
1000

аул.38 г.к., з l000 до

1 100

Група

аул.38 г.к., з

1100

до

1200

аул.38 г.к., з

1200

до

1З00

ауl.З8 г.к., з

1300

до

1400

Група

Група 7

-

i 'гехнологiй у

до 1l00

Група 4

5б-

i технологiй у

Голова Оргаrriзацi йttого KoMiTeTy

Секретар Органiзацiйного KoMiTeTy

.

Ясirrецька

О.Т. Кобернюк

/|олаток

JYя 3

:}лтвЕрджЕIIо

Оргагriзачiйним KoMiTeToM iз
проl]еденtlя виборiв ректора Подiльського
дер)(авного аграрно-технiчного унiверситету.
протокол Nq 3 вiд 4 вересня 201 9 р.

Графi к п ро всдеlI IIя п prt мого таем IIого гоJIосува l| tIя дJlя обра tt llя
виборlIих rtpellcTaBllиtciB iз чисJIа ст,улсIlтiв ПllА'I'У для участi у виборах
рсктора У ll i версиr-сту.

Вибори булу,гь проходиl,и 17.09.20l9 р. на факультетах з

-

факультет агротехI{оJrогiй i приро:tокористуваlIня
залою еоловноzо корпусу

-

-

900

до

15()0

фойе переd акmовою

Пддту,

факультет ветеринарноТ медицини i технологiй у тваринництвi

-

акmовQ

зала ФВМiТТ,

- економiчний

факультет

- iнженерно-технiчний

- ayd.

I7 2, корпус

факультет

7

;

- ayd, I85, корпус

-навчаJIьFIо-науковий iгtститут енергетики

7;

- ауd. l4, корпус

3.

/,/

Голоtза Органiзаrtiйного KoMiTeTy

Секретар Оргаll

i

заl

ti й

:

r,rого KoMiTeTy

Ясiнецька

О.Т. Кобернюк

fодаток NЬ 4
ЗАТВЕРЛЖЕrIО
Оргаrлiзаuiйн им KoMiTeToM iз

проведення виборiв ректора Подiльського
державI-1ого аграрно-технiчного yHi верситету.
протокол Jф 3 вiд 4 вересня 20l9 р.

БIоJIЕI,Е,нь
тасмного голосування для обраrrня представникiв
(

гру

п

и ПЩАТУ/в iлокреl\4ле ного стру ктур tlo го

п

iлрозлiлу)

з числа штатних працiвникiв, якi не с науковими, науково-педагогiчними та

педагогiчt{ими пра iвниками, лIlя учас,гi у виборах ректора
Подiл ьс ького державI Iого аграрно-техн iчного ун i верситету

(_))

N9

I1рiзвишlе. iм'я,

зlп

по батьковi кандидата

вересня 2019 року
Посада кандидата

зА

l

2
a

J

нЕ пIдтримуtо жодного ItАнд[и/lАтА
Примiтка,.Щля злiйснеllня воJlевиявлення

у колоllui

<tЗА>>

навпроти кандидата особа, яка бере участь у

голосуваннi, ставить llозtlачку x+>l (плlос) або irrLшу. Llto засвiл.lус tl'волевиявлення, У разi якutо особа,
яка бере участь у голосува1-1lri, не пiлтриму(,х(одного кандидата, ставиться позначка <+> (плюс) або
illLrla у вiдповiдному рядку бюлетеllя.

квоl,и! або lle lli/lтримувати

жодltого.

fiодаток

ЛЪ 5

зАтвЕрl(жЕно

Органiзачiйним KoMiTeToM iз
ttроведення виборiв ректора Подiльського
дер)кавного аграрItо-техtliчного унiверситету.
протокол NЪ З вiд 4 вересня 20l9 р.

шроl,окоJI
засi/Iаllllя JlittиJl blloi lcoпliciT
(

гру

п

и ПЩАТУ/в iлокремле но го стру ктур

1,1o

го п iлрозлiлу)

щодо резуJlы,а,l,i в r,асмrtого гоJtосуваIrtlя дл я обра ll lIя предста вн и KiB
з числа шта,I,Ilих праliiвIlикiв, якi lre € 1Iауковими, trayкoBoпсда гогiчIl и м и,I,a rtсдаr,оI-i ч 1I и м и Il ра lli вII и ка м и
лJlя участi у виборах ректора
Подiл ьського llepжa вllого а грарIlо-техlr i ч Ilого уIIiверситету

((

Л92

2019 року

))

Лiчильна комiсiя, обраrrа зборами штатних

працiвникiв

, у ск"палi:
(груп и ПЩАТУ/вiлокремле ного стру ктур ного

встановила:
Балотува лися каIrдидатури

rl

iлрозлiлу)

:

з

числа iнших штатних працiвникiв, якi не е науковими)
наукоt]о-rlедагогiчними 1,а педагогiчними працiвниками для участi у виборах

у

представники

ректора Подiльського державItого аграрно-технiчного унiверситету.

Взяли участь

працiвникiв

у голосуваннi

iз

загальноТ кiлькостi

Результати голосуванIIя Itlодо ка}rдиllа,гур у Предсl,авники з числа штатних
працiвникiв, якi FIe с науковими, IIауково-Ilелагоt,iчними ,га педагогiчними

працiвrlиками для участi у виборах peкl,opa Подi.lrьського державного аграрнотехнiчного уrriверситету.
лъ

зlп

Прiзвище, iм'я, по батьковi

зА

l
2

J

За резу;r ь,га,гами l,асм IioI,o гоJrосування обрано наступних Представникiв:

Голова лiчильноТ KoMiciT
Секретар лiчильноТ KoMicii
Члени лiчильноi KoMiciT:

Додаток J\i 6

ЗЛТВЕРДЖЕНО

Органiзашiйним KoMiTeToM iз
проведенI{я виборiв ректора Подiльського
державFIого аграрно-технiчного унiверситету.
протокол Ns 3 вiд 4 вересня 20l9 р.

БIолЕl,Ень
таемного голосування для виборних представI-Iикiв з числа студентiв
(факул bTeTy/i нституту/в iло кремл

е

ного c,l,py ктур trого

п

iлрозлiлу)

якi маIо,гь право брати участь у Irиборах ректора
Подiльського державного аграрtrо-техLliч Io го ун iверситету
I

(( _))
лъ

зiп

вересIIя

Прiзвиrше. iм'я.
по батьковi каlt/lилата

20l9 року

Посада каttJlи/(а,rа

зА

1

2

J

4
5

6

]
HI1

ПI/]'ГРИМУЮ ЖОlU {ОГО КАIlДИllА-ГА

Примiтка. Для здiiiснен}]я воJlевI..lявленtlя у колоllui кЗА> навпроти каllдидата особа, яка бере участь у
голосуваннi, ставить познаtIку ((+)) (плIос) або iHl_Lly, що засвiлчус ij волевиявлення. У разi якшо особа,
яка бере участь у голосуваннi, не пiлтриму€ жодного кандидата, ставиться позначка <+> (плюс) або
iнша у вiдповiдному рядку бюлетеtlя.

або lle lliлтримувати жolltto1-o.

Дода,гок ЛЪ 7

злтвЕрджвlIо

Органiзачiйним KoMiTeToM iз
проведення виборiв ректора Подiльського
державЕIого аграрно-технiчного ун iверситету.
протокол Nq 3 вiд 4 вересня 2019 р.

ПРОТОКОJI
за

сiдаll

It

я студеtlтськоТ

лi.tl ь ll и ч

(tPa кул bTeTy/i нст итуту/в iло кре

mr.l

t

с но 1,o

rloi виборчоi ком iciT

сl,ру

к1

ур tlo

гo п iлрозлiлу)

ltlодо резуJlы,а,гiв r,асмllого гоJlосуваlltlя з обраIlIlя flредс,I,авtlикiв iз чис.ltа
сl,удеllт,iв, Illо мают,ь IlpaBo брати учас,гь у виборах ректора
Поll i"lt ьс ь ко го /tс ржа в ll о I,o а l,pa р lI о-тех ll i ч ll о I-o у rl i верс итеl,у

((_>>

2019 року

l\го?

Комiсiя у складi:

встановила:
Балотува лися кандидатури

:

Результати голосування щодо кандидатiв у Представники iз числа студентiв, що
MaIoTb право брати участь у виборах ректора Подiльського державного аграрнотехнiчного yHi верситету
:

J\ъ

зlп
l
2

J

4
5

Прiзвишlе, iм'я, по батьковi

зА

За результатами та€много

голосування обрано наступних Предстаl]никiв:

Голова студентськоТ дiльничноТ виборчоТ KoMicii
(факул bTeTy/i нституту/вiдокремленого

структурного

п

iлрозлiлу)

Секретар студентськоТ дiльничноТ виборчоТ KoMiciT
(факул bTeTy/i нституту/вiлокремленого

структур tlого

п

iлрозлi"гrу)

Член и студентськоТ дi л ьничноТ виборчоТ KoMiciT
:

(фа кул bTeTy/i

нституту/в iло кремле но го струкl,ур

blo

го

п

iлрозлiлу)

Додаток J\} 8

злтвЕрд)ItЕIlо

Органiзачiйним KoMiTeToM iз
проведення виборiв ректора Подiльського
державного аграрно-технiчного унiверситету.
протокоJI NЪ 3 вiд 4 вересня 20l9 р.
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