ПРОТОКОЛ
засідання Організаційного комітету з проведення виборів ректора
Національного університету харчових технологій
02 вересня 2020 р.

м. Київ

№6

Загальна кількість членів Організаційного комітету –
21 особа.
Кількість присутніх членів Організаційного комітету –
15 осіб.
(реєстраційний список додається).
Головував на засіданні Яровий В.Л. – голова Організаційного комітету.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Інформацію голови Організаційного комітету про наказ Міністерства освіти і
науки України №234-К від 07 серпня 2020 року «Про внесення змiн до наказу
Мiнiстерстваосвiти i науки України вiд 31.01.2020 р. № 15-к».
2. Про дату визначення кількісного складу штатних наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників, працівниківінших категорій та студентів
денної форми навчаннядля участі у виборахректора університету.
3. Про визначення квоти представництва штатних працівників, що не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками та студентів
університету для участі у виборах ректора університету.
4. Поточні питання.
1. СЛУХАЛИ:
Голову Організаційного комітету, Ярового В.Л. про наказ Міністерства освіти
і науки України №234-К від 07 серпня 2020 року, про внесеннязмiн до наказу
Мiнiстерстваосвiти i науки України від 31.01.2020 № 15-к «Про оголошення
конкурсу на замiщення посади ректора Нацiональногоунiверситету харчових
технологiй» та якимпризначена нова дата виборів ректора НУХТ – 11 листопада
2020 року.
2. СЛУХАЛИ:
Голова Організаційного комітету Яровий В.Л. повідомив, що у зв’язку з
введенням в країні суворих карантинних обмежень та перенесення дати проведення
виборів ректора університету на 11 листопада 2020 р., виникла потреба в
повторному визначенні квоти представників з числа штатних працівників, які неє
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також
студентів денної форми навчання університету та відокремлених структурних
підрозділів та обранні представників від відповідних груп учасників освітнього
процесу.
Вищевказана потреба обумовлена зміною кількісного складу наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників, працівників інших категорій та
студентів денної форми навчання.
Враховуючи, що згідно до Правил прийому на навчання до університету у
2020 році дата завершення основної вступної кампанії – 15 вересня 2020 року

(підписання наказів на навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб), була
внесена пропозиція визначити на 25 вересня 2020 р. кількісний склад штатних
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, штатних працівників
інших категорій та студентів денної форми навчання університету та відокремлених
структурних підрозділів для розрахунку загальної кількості виборців та квоти
представництва вищезазначених категорій виборців у виборах ректора університету.
При цьому, було запропоновано кінцеву дату подання списків виборців до
Головної виборчої комісії – 03 листопада 2020 р..
Інших пропозицій не надходило.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити дату визначення кількісного складу штатних наукових, науковопедагогічних та педагогічних працівників, штатних працівників інших категорій та
студентів денної форми навчання університету та відокремлених структурних
підрозділів для розрахунку загальної кількості виборців та квоти представництва
вищезазначених категорій виборців у виборах ректора університету–25 вересня2020
р..
Затвердити кінцеву дату подання списків виборців до Головної виборчої
комісії – 03 листопада 2020 р..
Доповісти на засіданні Вченої ради університету про прийняті рішення.
Звернутись до Вченої ради університету з пропозицією про підтвердження
персонального складу та повноважень раніше обраних Організаційного комітету,
регіональних організаційних комітетів, Головної виборчої комісії та дільничних
виборчих комісій.
Результати голосування:
«За» -

15

(п’ятнадцять)

«Проти» -

0

(немає)

0

(немає)

«Утримались» -

(Цифрою)

(Цифрою)

(Цифрою)

(Прописом)

(Прописом)

(Прописом)

3. СЛУХАЛИ:
Пропозицію голови Організаційного комітету Ярового В.Л. залишити раніше
встановлене та ухвалене протоколом № 3 від 03 березня 2020 р. засідання
Організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного університету
харчових технологій, співвідношення наукових, науково-педагогічних та
педагогічних штатних працівників, виборних представників з числа інших категорій
штатних працівників, виборних представників з числа студентів університету та
його відокремлених структурних підрозділів, які мають право брати участь у
виборах, а саме:
загальна кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників університету та його відокремлених структурних підрозділів становить
75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;

кількість виборних представників з числа інших категорій працівників
університету та його відокремлених структурних підрозділів становить 8% загальної
кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
кількість виборних представників з числа студентів університету та його
відокремлених структурних підрозділів становить 17% загальної кількості осіб, які
мають право брати участь у виборах.
Інших пропозицій не надходило.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступне співвідношення осіб, які мають право брати участь у
виборах ректора Національного університету харчових технологій:
загальна кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників університету та його відокремлених структурних підрозділів становить
75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
кількість виборних представників з числа інших працівників
університету та його відокремлених структурних підрозділів становить 8%
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
кількість виборних представників з числа студентів університету та його
відокремлених структурних підрозділів становить 17% загальної кількості осіб, які
мають право брати участь у виборах.
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В. Л. Яровий

Секретар Організаційного комітету

СКЛАД
організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного
університету харчових технологій, присутніх на зборах
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Прізвище, ім"я, по батькові
Андріюк Олена Петрівна
Арсеньева Лариса Юріївна
Беседа Сергій Дмитрович

4

Бессараб Олександр Семенович
Блаженко Сергій Іванович
Василенко Сергій Михайлович
Висоцький Олександр Олександрович
Грегірчак Наталія Миколаївна
Доценко Віктор Федорович

10

Ельперін Ігор Володимирович
Житнецький Ігор Володимирович

12

Ковшар Ірина Дмитрівна

13

Копера Микола Олегович

14

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна

15

Левченко Наталія Петрівна

16

Позняковський Сергій Володимирович

17

Протопопова Світлана Костянтинівна

18

Сілецька Анастасія Олександрівна

19

Цой Юлія Миколаївна

20

Шеремет Олег Олексійович

21

Яровий Володимир Леонідович

Підпис

