ПРОТОКОЛ № 10
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення
виборів ректора Хмельницького національного університету
від 05 березня 2021 р.
Присутні:
Косенков В.Д. – голова організаційного комітету
Лопатовський В.Г. – заступник голови
Любохинець Л.С. – секретар
Члени організаційного комітету:
Байдич Л.Е., Бегняк В.І., Бідюк А.І., Говорущенко Т.О., Карпенко В.Л.,
Кльоц Ю.П., Мартинюк І.С., Нижник В.М., Свіргунець Є.М.
Запрошена секретар виборчої комісії Скоробогата Л.В.
Відсутні: Магльона А.В., Олександренко В.П., Станіславова Л.Л.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1 Про акредитацію спостерігачів від кандидата на посаду ректора,
громадських організацій та представників від засобів масової інформації на
виборах ректора Хмельницького національного університету.
2 Про підготовку виборчої дільниці та забезпечення друкування і доставки
бюлетенів з таємного голосування на виборах ректора.
1 СЛУХАЛИ: Секретаря організаційного комітету з підготовки та
проведення виборів ректора університету Любохинець Л.С.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Рекомендацій щодо
особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої
освіти, затверджених Кабінетом Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 (зі
змінами) і з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості
виборів ректора, які мають проводитися шляхом прямого таємного голосування,
на веб-сайті університету було розміщене оголошення про реєстрацію клопотань
щодо акредитації спостерігачів від громадських організацій та представників
засобів масової інформації (ЗМІ) на виборах ректора університету, що
заплановані на 10 березня 2021 року. Реєстрацію письмових подань від
громадських організацій та ЗМІ організаційний комітет здійснював із 25 лютого
до 5 березня 2021 року.
1 На сьогодні подані кандидатури спостерігачів від:
- кандидата на посаду ректора університету Матюха С.А.:
1) Гончарук Андрій Віталійович;
2) Помаранська Тетяна Вікторівна;
- громадської організації «Українська асоціація студентів»:
1) Кіт Дмитро Степанович.

2 Представниками засобів масової інформації зареєструвалися:
- відділ обробки інформації університету:
1) Нікітін Олександр Олексійович;
2) Босак Володимир Миколайович;
- відділ міжнародних зв’язків:
1) Юськова Алла Олександрівна.
Усі документи, необхідні для реєстрації зазначених осіб спостерігачами на
виборах, представлені у повному обсязі, оформлені правильно.
Відповідно до Положень про спостерігачів та представників ЗМІ, що
затверджені організаційним комітетом, ми маємо на своєму засіданні розглянути
ці кандидатури, провести їх акредитацію і на підставі рішення організаційного
комітету видати зазначеним особам посвідчення, яке надає їм право перебувати у
приміщенні виборчої дільниці на виборах ректора 10 березня 2021 р.
Права і обв’язки спостерігачів і представників ЗМІ на виборах ректора в
умовах протиепідемічних заходів, направлених на боротьбу з розповсюдженням
вірусу COVID-19, визначені «Положенням про організацію і порядок роботи
спостерігачів на виборах ректора ХНУ» та «Положенням про порядок роботи
представників засобів масової інформації на виборах ректора ХНУ».
Пропоную акредитувати зазначених осіб і видати їм посвідчення на право
участі у виборах ректора 10 березня 2021 р., а також підготувати списки спостерігачів
та представників ЗМІ і подати їх на контрольно-пропускний пункт університету.
УХВАЛИЛИ:
1 Зареєструвати спостерігачами на виборах ректора Хмельницького
національного університету 10 березня і акредитувати з виданням відповідного
посвідчення наведених нижче осіб:
- від кандидата на посаду ректора університету Матюха С.А.:
1) Гончарук Андрій Віталійович;
2) Помаранська Тетяна Вікторівна;
- від громадської організації «Українська асоціація студентів»:
1) Кіт Дмитро Степанович.
2 Представниками засобів масової інформації зареєструвати:
- відділ обробки інформації університету:
1) Нікітін Олександр Олексійович;
2) Босак Володимир Миколайович;
- відділ міжнародних зв’язків:
1) Юськова Алла Олександрівна.
2 Організаційному комітету підготувати і видати посвідчення спостерігачам
від кандидатів на посаду ректора та від громадських організацій, а виборчій
комісії – спостерігачам від засобів масової інформації до 10.03.2021 р.
3 Організаційному комітету підготувати списки спостерігачів на
контрольно-пропускний пункт університету.
(прийнято одноголосно)
2 СЛУХАЛИ: Про підготовку виборчої дільниці та забезпечення друкування
і доставки бюлетенів з таємного голосування на виборах ректора
- голова організаційного комітету Косенков В.Д. – разом із головою виборчої

