
ПРОТОКОЛ №1 
засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора 

Поліського національного університету

м. Житомир ЗО вересня 2020 р.

На засіданні виборчої комісії (далі -  Виборча комісія) з проведення 
виборів ректора Поліського національного університету присутні:

1. Кучер Д. М. -  доцент кафедри розведення, генетики тварин та
біотехнології;

2. Клименко Т. В. -  доцент кафедри ґрунтознавства і землеробства;
3. Малюга Н. М. — професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування

та аудиту;
4. Пономаренко І. М. -  помічник проректора з питань економічного розвитку

та безпеки;
5. Світельський М. М. -  завідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та

природничих наук.
6. Сокульський І. М. -  доцент кафедри анатомії і гістології;
7. Сукманюк О. М. -  доцент кафедри процесів, машин і обладнання в

агроінженерії;
8. Швець М. В. -  старший викладач кафедри біології та захисту лісу;
9. Яремова М. І. -  доцент кафедри економіки і підприємництва.

Присутні 9 із 11 членів Виборчої комісії, затверджені наказом 
Поліського національного університету №187 від 18.09.2020, засідання є 
правомочним.

Запрошені: Кільніцька О.С., вчений секретар, представник 
організаційного комітету з питань проведення виборів ректора університету.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про ознайомлення з наказом Поліського національного університету 
від 18 вересня 2020 р. №187 «Про організацію виборів ректора».

2. Про обрання голови Виборчої комісії.
3. Про обрання заступника Виборчої комісії.
4. Про обрання секретаря Виборчої комісії.
5. Про порядок затвердження протоколів Виборчої комісії.

1. СЛУХАЛИ: Про ознайомлення з наказом Поліського національного 
університету від 18 вересня 2020 р. №187 «Про організацію виборів ректора».



ВИСТУПИЛА: запрошена на засідання Кільніцька Олена Сергіївна, 
вчений секретар Поліського національного університету, яка зазначила, що 
наказом Поліського національного університету №187 від 18 вересня 2020 
року «Про організацію виборів ректора» визначено ряд заходів щодо 
організації і проведення виборів ректора й затверджено персональний склад 
Виборчої комісії та зачитала її персональний склад.

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги інформацію щодо персонального 
складу Виборчої комісії та використовувати її у вирішені організаційних 
питань діяльності Виборчої комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За -  одноголосно.
Проти -  немає.
Утримались — немає.

2. СЛУХАЛИ: Про обрання голови Виборчої комісії.

ВИСТУПИВ: Завідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук Світельський М. М., який запропонував обрати головою 
Виборчої комісії доцента кафедри анатомії і гістології Сокульського І.М.

УХВАЛИЛИ: Обрати головою Виборчої комісії доцента кафедри 
анатомії і гістології Сокульського І.М.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За -  одноголосно.
Проти -  немає.
Утримались — немає.

3. СЛУХАЛИ: Про обрання заступника голови Виборчої комісії.

ВИСТУПИВ: Голова Виборчої комісії Сокульський І.М., який 
запропонував обрати заступником голови Виборчої комісії помічника 
проректора з питань економічного розвитку та безпеки Пономаренко І.М.

УХВАЛИЛИ: Обрати заступником голови Виборчої комісії помічника 
проректора з питань економічного розвитку та безпеки І. М. Пономаренко.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За -  одноголосно.
Проти -  немає.
Утримались -  немає.

4. СЛУХАЛИ: Про обрання секретаря Виборчої комісії.



ВИСТУПИВ: Голова Виборчої комісії Сокульський І.М., який 
запропонував обрати секретарем Виборчої комісії доцента кафедри процесів, 
машин і обладнання в агроінженерії Сукманюк О. М.

УХВАЛИЛИ: Обрати секретарем Виборчої комісії доцента кафедри 
процесів, машин і обладнання в агроінженерії О. М. Сукманюк.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
За -  одноголосно.
Проти -  немає.
Утримались -  немає.

5. СЛУХАЛИ: Про затвердження протоколів Виборчої комісії.

ВИСТУПИВ: Голова Виборчої комісії Сокульський І.М., який 
запропонував наступний порядок затвердження протоколів Виборчої комісії: 
протоколи підписують голова та секретар Виборчої комісії, крім протоколів 
із встановлення результатів голосування, які підписують усі члени Виборчої 
комісії.

УХВАЛИЛИ: затвердити запропонований порядок затвердження 
протоколів Виборчої комісії.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

За -  одноголосно.


