
IIРОТОКОJI

засiдаlltlя ()ргаrliзаltiйtlоI.о lсомi,геr,у з llpoBclleIlllя виборiв рек,гора

lIодi.гl ьс ь ко I.o /le р}ка в tl о го а l,pa р Ilо-,гех ll i ч tt о го у lt i верс итету

25 вересllя 2019 р.

tIPиCYTIll: 20 з 2l осiб

1. Ясiнецька I. А.
2, Vlальченко Щ. К.

3. Кобернlок О, Т.

4. Бiлик Т. Л.

5. Бiляр I. Г.

6. I3олощук IO. О.

1. Гарасимчук I. Д,

8. ['ромик 1'. О.

9. ['учол Т. Д.
l0.1\ми,грик В. В.

l 1.Щулзяк О. А.
12.Iвасик I\4. В.

l3.Калитчук I. I}.

14.Леськiв I. IO.

l5. jliщук С. I'.

l6.Погребняк С. О.

1 7.Строяновський I]. С.

l8.'I'арабузаrl О. IJ.

l9.Чубайко О. I].

20.[озько В. I.

ЛЪб

поряiIок /(ЕrrниЙ
l. tlpo затвер/lжеIIня заI,аJIьного списку виборшiв, якi MaIoTb право

брати участь у виборах ректора Ilодi.тrьського державного аграрно-

технiчного унiверситету 1 лtистопада 2019 року i передачi його Виборчiй

KoMiciT з проl]еlIеLtIJя виборiв ректора [Iолiльського державного аграрно-

,гех 
гt i.-t tloгo ун i rзерситету.

2. Рiзгrе.

l. сJIухдJ1И: Ясitlецьку lриrrу AHaтorriTBHy, I,oJtoBy Органiзацiйного

комi.гст.у з IIровс/{еllIlя виборiв рсктора ГIоltiльськоl,о /IержавIJого аграрно-



технiчного унiверситету про затвердження загального списку виборчiв, якi

MaIoTb право бра.ги у,{асть у виборах рекl,ора Подi-lrьського державного

аграрно-l,ехнiчI{ого унiверситету l листопада 2Ol9 року i перелачi його

виборчiй koMiciT з проведсння виборilз рек,гора Ilодiльського державного

аграрно-технiчного унiверси,ге,гу, яка зазначила, що у виборах ректора

Подiльського /lержаI]ного аграрно-,гехIliчного унiверситету загаJlьна

кiлькiсть осiб, якi маlо,гь право брати учас,гь стаI]овить J24, серед яких:

l. По Виборчiй дi_тtьницi:

- штатних FIаукових, науково-педагогiчгlих, педагогiч t{их працiвникiв

Подiльс ького державI{ого аграрно-технiчного уrriверсите,гу - 222 особи ;

- виборних llрс/tсl,авгIикilз з l]исла штатних rrрацiвFIикiв, якi не с

науковими, науково-тlедагогiчtIими 1,а гlеllагогiчними працiвниками

Подiльського llержавrIого аграрно-,гехнiчноt,о уrriверсит,е,гу - 22 особи;

- виборних прелс.гавrtикiв з чисJlа студентiIз ГIо.ltiльського державI{ого

аграрIIо-l,ехrtiчtlого уrliверси,ге,гу - 45 осiб.

2, IIо Вибор,.liй дtiльrrиlti Коllеltжу Ilолillьського державIrого аграрно-

технiчноl-о уrriверси,l,с,гу кiлькiс,гь осiб, якi Malol,b llpaBo брати участ,ь у

виборах ректора Унiверсиl,е,гу стаIrоВиТI):

- штатних tIауково-педагогiчt-tих, педагогi,{ъIих працiвникiв коледжу -
87 осiб;

- виборних пре/tставникitз з LIисJIа llIта,гIIих праttiвrtикiв, якi не е

науковими, }Iауково-гlедагогiчними та педаl,огiчlIими прашiвниками

коледжу - 8 осiб;

- виборtlих Ilрсllс,гавttикiв з числа сr,удеrr,гiв коJIеджу - 18 осiб.

з. По виборчiй дiльrlиrti I]IовоуrtlиlIького KoJte/lжy Подiльського

/lержавIIого al-paplIo-l,extli.ttlot,o угriвсрси,гсту кiltькiс,гь осiб, якi мають

право бра,ги участь у виборах рсктора Унiверси,гету становить:

- LU.гатних Ilауково-rIеJlагоI,iчt-tих, педагогiчIIих працiвникiв коледжу -
35 осiб;

- trиборtlих предlставttикiв з Llисла II]та,гl|их працiвrIикiв, якi не с

науковими, tIауково-tIедlагогiчtIими та педагогiчними прачiвниками

коледжу - З особи;
- виборцих прс/lс,гаtзtlикiв з llисJIа сr,удtеtt,гiв колеllжу - 7 осiб.

4. По виборчiй дillt,ltи1-1i LIIепетilзського коJIеджУ ПолiльсrlКоГо

державноI.о аI,рарIlо-техttiчtlоt,о уrriверси,ге,гУ кi.ltькiс,гь осiб, якi MaloTb

праl]о бра,ги учас,гь у виборах рсктора Унiверси,гету сl,аtlовить:

- пI.гаl.Ltих t{ауково-пе/tаI-оI,iчltих, пелагогi,,Itl их праuiвrrикitз коледжу -
21 особа;

- виборtlих I1редсl,авrtикitз з l{исJIа Illl,а,гlIих ttраlliвtIикiв, якi FIe с



науковими, tlауково_IlедагогiчlIими та

коледIжу - 2 особи;

ttсltаt-оt,iчItими праrцiвниками

- виборrrих r-rреltс'гаlзrtикiв з 1-1иcJla сr,удеrr,гiв коJlелжу - 5 осiб,

5. ГIо виборчiй дirIьницi Хотинсt ког,о коJlеджу Подiльського

державного аграрIIо-техгti,.lllого уrriверси,ге,гУ кi.ltькiс,гь осiб, якi мають

право брати учас,гь у виборах ректора Уrriверситету становить:

- Iптатних науково-педаI-оt,iчн их, ttедагогi,{Itих гlрацiвникiв коледжу -
35 осiб;

- виборних tlреltставttикitl з числа штатlIих прачiвгtикiв, якi не с

науковими, IIаукоRо-тtод(аl-оt,iчtIими т,а педагог,iч}Iими прачiвниками

коледжу - 3 особи;

- виборttих гlре/lс,гаlзttикiв з .-lисJlа сr,удентiв KoJle/,(жy - 7 осiб.

6. Ilo виборчiй /tiльrrицi Кitlмаtlського коJIеджу Подillьського

лержаl]ноl-о aI-pap}lo-l,cxlti,llto1,o унiвсрси,ге,гУ кiлькiс,гь осiб, якi мають

право бра,ги учас,гь у виборах рекl,ора Уlrirзерси,гету стаttови,гь:

- шIтатних науково-tlс/lагоI,iчl,tих, гlедаt,оt,i,{I{их llpatliBl-tиKiB ко_ltеджу -
5В осiб;

- виборних представrtикiв з числа штатних працiвникiв, якi не с

науковими, ttауково-ttедаt,огiчt{ими 1,а пе/]агогiчними праuiвниками

колелжу - 5 осiб;
- виборних гlреllставttикiв з числа студештiв колелжу - 12 осiб.

7, По виборчiй дi"гrьницi Сrtяr,инського коJlеджу Подiльського

державIlого aI-papLIo-l,extti,.lltoгo уrriверси,ге,гу кiлькiс,гь осiб, якi MaIoTb

право брати участь у виборах ректора Угrirзерситету стаIIовить:

- ш.гаl.tIих tIауково-IIсдаI,оI,iчttих, Ilс/lаt,огi,{IIих праlцiвttикitз коледжу -
42 особи;

- tlиборttих lIрс/(ставtlикitз з ]-lисJIа ltll,а,гr{их праlllвIIикlв, якl не с

науковими, IIауково-ttедаt,огiчtlими та

коледжу -4 особи;
- виборних Ilрелставлtикiв з числа студеrrтiв колелжу - 9 осiб,

в. По виборчiй лiльrlицi Бучацького коледжу Подiльського

дер}ка]]ноI.о аграрIIо-l,схlliчllоl,о уrriвсрси,гс,гу кiлькiс,гь осiб, якi MaIoTb

право бра,ги участь у виборах рскl,ора Уrliвсрси,tеl,у стаtIовить:

- lU.гатних }Iауково-IIедаI,оI,iчtlих, ltе/lаI,огi,,l}{их ttраrliвIlикiв ко-ltеджу -
57 осiб;

- виборtrих Ilре/lсl,авttикilз з l-tисла lLll,а,гI{их rrраrliвttикiв, якi не с

}Iауковими, tlауково-ttе/]агоl,iчtlими ],а llеllаl,оl,iчtIими гlрацiвllиками

KoJlellжy - 5 осiб;

- виборllих Ilрс/lс,гавttикiв з чисjlа сr,у/tен,гiв коле/tжу - l2 осiб.

ttе/lаl,оl,iчtIими працiвIIиками



ухвАJI ИJlИ: Заl,Rср/tи,ги заI,аJlьIitlй сIlисок у кi;rькiс,гi виборrtiв ]24

особи. /{оручити l.оrtотзi Орl,аrriзацiйrlого комi,ге,гу з прове}lенtIя виборiв

рек1ора ГIо,lti-llьськоr,о лержаl]I{оI,о аграрIrо-l,ехьtiчItоr,о уrtiверситеr,у

ясiнеLtькiй I.A. Iiа/tа.ги 25 жов,гIIя 2019 року l,о"ltоlзi I}ибОРЧОТ KoMiciT

михайловiй л.м. затверджегti списки виборrlilз i огtрилtоднити Тх на

офiцiйrrому веб-сай,гi Уlriверситету,

Резуль,га,ги голосуваlllIя: ((за)) - 20 осiб,

<проr,и> - 0,

(уl,римаJlись>> - 0,

I-o.rloBa Opгall iзаlti йtro1,o ком i,гс,гу

Секре,гар Оргаrriзаl liйttого комi,геr,у

I.д. Ясirrсцька

О.'Г. Кобернюк


