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

м. Київ

№7

Загальна кількість членів Організаційного комітету - 21 особа.
Кількість присутніх членів Організаційного комітету - 16 осіб
(реєстраційний список додається).
Головував на засіданні голова Організаційного комітету - Яровий В.Л.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про внесення змін до наказу від 06 лютого 2020 р. № 14 «Про організацію
виборів ректора Національного університету харчових технологій».
2. Про кількісний склад штатних наукових, науково-педагогічних та
педагогічних працівників, штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками, здобувачів вищої освіти денної
форми навчання університету та відокремлених структурних підрозділів.
3. Про підтвердження співвідношень виборців з числа наукових, науковопедагогічних та педагогічних штатних працівників, виборних представників з
числа інших штатних працівників, виборних представників з числа здобувачів
вищої освіти університету та його відокремлених структурних підрозділів.
4. Про підтвердження об’єднання структурних підрозділів університету, де
працюють штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, в окремі групи для визначення квоти
представників для участі у виборах ректора університету.
5. Про визначення квоти представництва штатних працівників, що не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, здобувачів
вищої освіти університету і його відокремлених структурних підрозділів для
участі у виборах ректора університету.
6. Про обрання представників з числа здобувачів вищої освіти денної форми
навчання університету та відокремлених структурних підрозділів для участі у
виборах ректора університету.
7. Про обрання представників з числа штатних працівників, які не є
науковими,
науково-педагогічними
та
педагогічними
працівниками
відокремлених структурних підрозділів, в яких вибори не проводились у зв’язку
з введенням карантину та складною епідемічною ситуацією.
1. СЛУХАЛИ:
Голову Організаційного комітету Ярового В.Л., який проінформував, що у
зв’язку з відтермінуванням МОН України дати проведення виборів ректора
Національного університету харчових технологій, що пов’язано з епідемічною
ситуацією в Україні та призначенням їх на 11 листопада 2020 року, відбулися
певні зміни в складі регіональних організаційних комітетів та дільничних
виборчих комісій. Зміни обумовлені тим, що певна частина членів
вищезазначених органів, які представляли студентів, завершили навчання в

коледжах і на їх місця були рекомендовані кандидатури студентів, які
навчаються в коледжах.
Пропонується внести відповідні зміни до наказу від 06 лютого 2020 року
№ 14, а саме по регіональним організаційним комітетам наступних
відокремлених структурних підрозділів:
ВСП «Київський фаховий коледж ресторанного господарства
Національного університету харчових технологій»:
вивести
зі кладу
регіонального організаційного
комітету
Свинтак Валерію Олегівну, в зв’язку з закінченням строку навчання;
ввести
до складу регіонального організаційного
комітету
Тонку Олену Павлівну - голову студентського самоврядування економікотехнічного відділення.
ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості
Національного університету харчових технологій»:
вивести
зі кладу
регіонального організаційного
комітету
Абрамову Мар’яну Сергіївну, в зв’язку з закінченням строку навчання;
ввести
до складу
регіонального організаційного
комітету
Заболотну Катерину Андріївну, студентка.
ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»:
вивести
зі кладу
регіонального організаційного
комітету
Демченка Михайла Олександровича, в зв’язку з закінченням строку навчання;
ввести
до складу
регіонального організаційного
комітету
Куракіну Анастасію Олегівну, студентку III курсу.
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і
туризму Національного університету харчових технологій»:
вивести
зі
кладу
регіонального організаційного
комітету
Василишин Анастасію Богданівну, в зв’язку з закінченням строку навчання;
ввести
до складу
регіонального організаційного
комітету
Сорокманюка Мар’яна Васильовича, студента коледжу.
Внести відповідні зміни до складу дільничних виборчих комісій:
ВСП «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових
технологій»:
вивести Нагурну Софію Сергіївну, в зв’язку з закінченням строку
навчання;
ввести Козловського Адама Федоровича, члена студради.
ВСП «Кам ’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості
Національного університету харчових технологій»:
вивести Остапову Аміну Вадимівну, в зв’язку з закінченням строку
навчання;
ввести Дранус Адріану Йосипівну, студентку групи 031.
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ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»:
вивести Бобраніцьку Даяну Олександрівну, в зв’язку з закінченням
строку навчання;
ввести Дзенів Ірину Олегівну, студентку коледжу.
ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж Національного
університету харчових технологій»:
вивести Бачмагу Анастасію Андріївну, в зв’язку з закінченням строку
навчання;
ввести Кононенка Максима Вікторовича, студента III курсу.
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу і
туризму Національного університету харчових технологій»:
вивести Білусяк Ольгу Михайлівну, в зв’язку з закінченням строку
навчання;
ввести Ванжуру Марію Юріївну, студентку коледжу.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити вищевказані зміни в складах регіональних організаційних
комітетів та дільничних виборчих комісій.
Результати голосування:
«За» -

16
(Цифрою)

«Проти»-

0
(Цифрою)

«Утримались» -

0
(Цифрою)

(шістнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

2. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Організаційного комітету Ярового В.Л. про кількісний
склад штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників,
штатних працівників інших категорій, здобувачів вищої освіти денної форми
навчання університету та відокремлених структурних підрозділів станом на
25 вересня 2020 року, а саме:
- Кількість штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників університету та відокремлених структурних підрозділів - 1447 осіб;
- Кількість штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками університету та відокремлених
структурних підрозділів - 1389 осіб;
- Кількість здобувачів вищої освіти - 12502 особи.
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УХВАЛИЛИ:
Для визначення квоти представників з числа штатних працівників, які не є
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а також
здобувачів вищої освіти денної форми навчання університету та відокремлених
структурних підрозділів для участі у виборах ректора університету кількісний
склад штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників,
штатних працівників інших категорій, здобувачів вищої освіти денної форми
навчання університету та відокремлених структурних підрозділів встановити
станом на 25 вересня 2020 року, а саме:
- Кількість штатних наукових, науково-педагогічних та педагогічних
працівників університету та відокремлених структурних підрозділів - 1447 осіб;
- Кількість штатних працівників, які не є науковими, науковопедагогічними та педагогічними працівниками університету та відокремлених
структурних підрозділів - 1389 осіб;
- Кількість здобувачів вищої освіти - 12502 особи.
Результати голосування:
«За» -

16
(Цифрою)

«Проти» -

0
(Цифрою)

«Утримались» -

0
(І (ифрою)

(шістнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

3. СЛУХАЛИ:
Про пропозицію голови Організаційного комітету підтвердити
співвідношення наукових, науково-педагогічних та педагогічних штатних
працівників, виборних представників з числа інших штатних працівників,
виборних представників з числа здобувачів вищої освіти 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 працівників
університету та його відокремлених структурних підрозділів становить 8%
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах;
кількість виборних представників з числа здобувачів вищої освіти
університету та його відокремлених структурних підрозділів становить 17%
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.
УХВАЛИЛИ:
Підтвердити наступне співвідношення осіб, які мають право брати участь у
виборах ректора Національного університету харчових технологій (виборців):
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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 здобувачів вищої освіти
університету та його відокремлених структурних підрозділів становить 17%
загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах.
Результати голосування:
«За» -

(шістнадцять)

16
( І Іифрою)

«Проти» -

(немає)

0
(Цифрою)

«Утримались» -

(Прописом)

(Прописом)

(немає)

0
(Цифрою)

(Прописом)

4. СЛУХАЛИ:
Пропозицію голови Організаційного комітету Ярового В.Л. щодо
підтвердження об’єднання структурних підрозділів університету, де працюють
штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками, в окремі групи для визначення квоти та проведення виборів
представників для їх участі у виборах ректора університету.
УХВАЛИЛИ:
Підтвердити об’єднання структурних підрозділів університету, де
працюють штатні працівники, які не є науковими, науково-педагогічними та
педагогічними працівниками, в окремі групи для визначення квоти та
проведення виборів представників для їх участі у виборах ректора університету
наступним чином:
Група структурних підрозділів - А
Група № 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ректорат
Бухгалтерія
Відділ документального забезпечення
Відділ кадрів
Планово-фінансовий відділ
Юридичний відділ
Центр інформаційних технологій
Гругіа № 2

1.'

Друга частина
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2.
3.

Музей історії та розвитку університету
Студентський центр патріотичного виховання та культурного
розвитку
4.
Центр метрології та стандартизації
Група структурних підрозділів - Б
Груна № З
1.
2.
3.
4.
5.

Відділ ліцензування та акредитації
Відділ працевлаштування випускників ЦМЯКОДУ
Відділ
рекламно-виставкової
та
інформаційної
ЦМЯКОДУ
Науково-технічна бібліотека
Редакційно-видавничий центр

діяльності

Група № 4
1.
2.
3.
4.
5.

Відділ докторантури і аспірантури
Відділ інтелектуальної власності
Відділ міжнародних зв’язків
Відділ наукової роботи студентів
Проблемна науково-дослідна лабораторія

Група структурних підрозділів - В
Група № 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Автогосподарство
База відпочинку «Білоберізка»
Відділ безпеки та охорони
Відділ матеріального постачання кафедр та структурних підрозділів
Відділ охорони праці і техніки безпеки
Господарський відділ
Гуртожиток № 6
Експлуатаційно-технічний відділ
Ремонтно-експлуатаційна дільниця по обслуговуванню будівель та
гуртожитків
Служба головного енергетика
Служба головного механіка
Студентський табір «Буревісник»
Група № 7

1.

їдальня студентська

Група структурних підрозділів - Г
Груна № 6

1.
2:

3.
4.

Студентське містечко
Гуртожиток №1
Гуртожиток № 2
Гуртожиток № З
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Гуртожиток № 4
Гуртожиток № 5
Гуртожиток № 7
Гуртожиток № 8
Відділ реєстраційного обліку
Навчальний корпус фізичного виховання

Група структурних підрозділів - Д
Група № 8

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем
Факультет біотехнології та екологічного контролю
Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого
Навчально-науковий інститут харчових технологій
Навчально-науковий інститут економіки і управління

Результати голосування:
16

«За» -

(Цифрою)

«Проти» -

0
(Цифрою)

«Утримались» -

0
(Цифрою)

(шістнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

5. СЛУХАЛИ:
Інформацію голови Організаційного комітету Ярового В.Л. про визначення
квоти представництва штатних працівників, що не належать до наукових,
науково-педагогічних та педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти
університету і його відокремлених структурних підрозділів для участі у виборах
ректора університету при загальній кількості виборців - 1929 осіб, а саме:
квота представництва штатних працівників, що не належать до
наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету та
його відокремлених структурних підрозділів становить 154 особи;
квота здобувачів вищої освіти університету та його відокремлених
структурних підрозділів становить 328 осіб.
Розподіл квоти представництва штатних працівників, що не належать
до наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників університету та
його відокремлених структурних підрозділів:
1)
2)
3)
4)
5)

Група
Група
Група
Група
Група

структурних підрозділів - А структурних підрозділів - Б структурних підрозділів - В структурних підрозділів - Г структурних підрозділів - Д -

11 осіб,
7 осіб;
26 осіб;
17 осіб;
14 осіб;
7

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» 11 осіб;
ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» 6 осіб;
ВСП «Львівський фаховий коледж харчової і
переробної промисловості НУХТ» 8 осіб;
ВСП «Львівський фаховий коледж
харчових технологій та бізнесу НУХТ» 3 особи;
ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ» 6 осіб;
ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» 6 осіб;
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу
і туризму НУХТ» 4 особи;
ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж НУХТ» 10 осіб;
ВСП «Київський фаховий коледж
ресторанного господарства НУХТ» 3 особи;
ВСП «Волинський фаховий коледж НУХТ» 6 осіб;
ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж
харчової промисловості НУХТ» 7 осіб;
Інститут післядипломної освіти НУХТ (м. Київ) 6 осіб;
Державний заклад освіти «Одеський інститут
післядипломної освіти» НУХТ 3 особи.

Розподіл квоти представництва здобувачів вищої освіти університету та
його відокремлених структурних підрозділів:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем 13 осіб;
Факультет готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу29 осіб;
Факультет біотехнології та екологічного контролю 11 осіб;
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого 17 осіб;
Навчально-науковий інститут економіки і управління 32 особи;
Навчально-науковий інститут харчових технологій 32 особи;
ВСП «Вінницький фаховий коледж НУХТ» ЗО осіб;
ВСП «Полтавський фаховий коледж НУХТ» 14 осіб;
ВСП «Львівський фаховий коледж харчової
і переробної промисловості НУХТ»23 особи;
ВСП «Львівський фаховий коледж
харчових технологій та бізнесуНУХТ» 11 осіб;
ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ» 16 осіб;
ВСП «Сумський фаховий коледж НУХТ» 14 осіб;
ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж ресторанного сервісу
і туризму НУХТ» 5 осіб;
ВСП «Свалявський технічний фаховий коледж НУХТ» 18 осіб;
ВСП «Київський фаховий коледж
ресторанного господарства НУХТ 19 осіб;
ВСП «Волинський фаховий коледж НУХТ» 32 особи;
ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж
харчової промисловості НУХТ» 12 осіб.

УХВАЛИЛИ:
Затвердити розглянутий розподіл квоти представництва штатних
працівників, що не належать до наукових, науково-педагогічних, педагогічних
працівників, здобувачів вищої освіти університету та його відокремлених
структурних підрозділів для участі у виборах ректора університету.
Результати голосування:
«За» -

16

(шістнадцять)

(Цифрою)

«Проти» -

(Прописом)

0

(немає)

(Цифрою)

«Утримались» -

(Прописом)

0

(немає)

(Цифрою)

6. СЛУХАЛИ:

(Прописом)

*

Про обрання представників з числа здобувачів вищої освіти денної форми
навчання університету та відокремлених структурних підрозділів для участі у
виборах ректора університету.
Враховуючи епідемічну ситуацію, було запропоновано провести вибори
представників з числа здобувачів вищої освіти університету та відокремлених
структурних підрозділів в період з 02 жовтня 2020 року по 16 жовтня 2020 року,
а саме:
Навчально-науковий інститут харчових технологій
07.10.2020 р. - вибори представників - актова зала з 09°°-1500
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад. І.С.Гулого
06.10.2020 р. - вибори представників - студентський клуб з 09°°-1500
Навчально-науковий інститут економіки і управління
06.10.2020 р. - вибори представників - актова зала з 09°°-1500
Факультет біотехнології та екологічного контролю
07.10.2020 р. - вибори представників - хол 4-го поверху корпусу «А» (балкон),
з 09°°-1500
Факультет автоматизації і комп ’ютерних систем
06.10.2020 р. - вибори представників - хол 4-го поверху корпусу «А» (балкон),
з 0900-1500
Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
07.10.2020 р. - вибори представників - студентський клуб з 09 -1500
Відокремлені структурні підрозділи НУХТ з 02.10.2020 по 16.10.2020 р. за
індивідуальним графіком.
Вибори провести з дотриманням діючих протиепідемічних вимог, прямим
таємним голосуванням.
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УХВАЛИЛИ:
Затвердити рекомендований графік проведення виборів представників з
числа здобувачів вищої освіти денної форми навчання університету та
відокремлених структурних підрозділів.
Результати голосування:
«За» -

16

(шістнадцять)

(Цифрою)

«Проти» -

(Прописом)

0

(немає)

(Цифрою)

«Утримались» -

(Прописом)

0

(немає)

(Цифрою)

7. СЛУХАЛИ:

(Прописом)

-

Інформацію голови Організаційного комітету Ярового
рекомендацію
регіональним
організаційним
комітетам
відокремлених
структурних підрозділів, в яких вибори представників з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками не проводились у зв’язку з введенням карантину та складною
епідемічною ситуацією (ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової
промисловості НУХТ», ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж
НУХТ»), провести їх у термін з 02.10.2020 р. по 16.10.2020 р. з дотриманням
діючих протиепідемічних вимог, прямим таємним голосуванням, відповідно до
діючих положень.
УХВАЛИЛИ:
Рекомендувати
регіональним
організаційним
комітетам
ВСП «Кам’янець-Подільський фаховий коледж харчової промисловості НУХТ»,
ВСП «Смілянський технологічний фаховий коледж НУХТ» провести у термін з
02.10.2020 р. по 16.10.2020 р. вибори представників з числа штатних
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними
працівниками.
Результати голосування:
«За» -

16
(І (ифрою)

«Проти» -

0
(Цифрою)

«Утримались» -

0
(Цифрою)

Голова Організаційного комітету

(шістнадцять)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

(немає)
(Прописом)

В. Л. Яровий
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СКЛАД
організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного
університету харчових технологій, присутніх на зборах
"Л9 ”
2020р.
№ з/п
1
2

Прізвище, ім"я, по батькові
Андріюк Олена Петрівна
Арсеньева Лариса Юріївна

3

Беседа Сергій Дмитрович

4

Бессараб Олександр Семенович

5

Блаженко Сергій Іванович

6

7
8

9
10
11
12

(

и с)

Висоцький Олександр Олександрович
Грегірчак Наталія Миколаївна
Доценко Віктор Федорович
Ельперін Ігор Володимирович
Житнецький Ігор Володимирович

-7 ^

^

/7

Ковшар Ірина Дмитрівна
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

21

-

Василенко Сергій Михайлович

13

20

/

ПіДДіис

Шеремет Олег Олексійович
Яровий Володимир Леонідович
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