
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

НАКАЗ 
 

«18»   _вересня_  2020 р.                                                             №   187 

м. Житомир 
 

 

Про організацію виборів ректора 

 

 

У зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади ректора 

Поліського національного університету (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 15.09.2020 р. № 266-к «Про оголошення конкурсу на заміщення 

посади ректора Поліського національного університету») 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Для проведення організаційної роботи по проведенню виборів 

ректора Поліського національного університету 11 грудня 2020 року 

затвердити персональний склад організаційного комітету з проведення 

виборів (далі – Організаційний комітет) Поліського національного 

університету (далі – Університет) (додаток 1). 

2. Доручити проректору з питань економічного розвитку та безпеки 

ДЕМЯНЕНКУ Ю.В. до 30.09.2020 року провести перше засідання 

Організаційного комітету, на якому обрати голову, заступника голови та 

секретаря. 

3. Організаційному комітету в своїй роботі дотримуватись положень 

статті 42 Закону України «Про вищу освіту», Методичних рекомендацій 

щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу 

вищої освіти, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 р. № 726 «Деякі питання реалізації статті 42 Закону України 

«Про вищу освіту» (зі змінами), Статуту Університету та постанови Кабінету 

Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину 

та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

короно вірусом SARS-CоV-2».  

4. Завідувачу кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

БРОДСЬКОМУ Ю. Б. забезпечити розміщення оголошення щодо проведення 

конкурсу на заміщення посади ректора на веб-сайті Університету. 

5. Організаційному комітету:  

5.1. Визначити квоту представників з числа штатних працівників, які не 

є науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками і 

забезпечити проведення їх обрання. 

5.2. Визначити квоту представників з числа студентів і спільно з 

органами студентського самоврядування забезпечити їх обрання. 
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5.3. Розробити: 

 Положення про організаційний комітет з проведення виборів 

ректора Університету та подати його на затвердження вченій раді 

Університету за погодженням з профспілковим комітетом первинної 

профспілкової організації співробітників Університету; 

 Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора 

Університету та подати його на затвердження вченій раді Університету за 

погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової 

організації співробітників Університету; 

 Положення про порядок обрання представників для участі у 

виборах ректора з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками Університету та подати його 

на затвердження вченій раді Університету; 

 Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора 

Університету; 

 Перелік документів, що посвідчує особу виборця, для участі в 

голосуванні на виборах ректора Університету; 

 Порядок акредитації громадських спостерігачів та 

представників засобів масової інформації під час проведення виборів ректора 

Університету. 

6. Організаційному комітету разом з кожним із кандидатів на посаду 

ректора визначити не більше двох спостерігачів за ходом голосування на 

виборчій дільниці. Забезпечити можливість присутності претендента при 

реалізації процедури голосування, при проведенні підрахунку голосів та 

складанні протоколу про результати голосування. 

7. Для проведення виборів ректора Університету затвердити 

персональний склад виборчої комісії (додаток 2). 

8. Доручити помічнику проректора з питань економічного розвитку та 

безпеки ПОНОМАРЕНКО І. М. до 30.09.2020 року провести перше засідання 

виборчої комісії, на якій обрати голову, заступника голови та секретаря. 

9. Для роботи організаційного комітету виділити приміщення – кабінет 

інформаційного центру ЄС (читальний зал № 2 корпус № 4); для виборчої 

комісії – кабінет № 55 (центральний корпус). 

10. Проректору з питань економічного розвитку та безпеки 

ДЕМЯНЕНКУ Ю.В. забезпечити належні умови для роботи Організаційного 

комітету та виборчої комісії, забезпечити наявність у закріплених 

приміщеннях необхідних засобів оргтехніки, зв’язку тощо.  

11. Встановити 01.12.2020 р. кінцевим строком обрання представників 

для участі у виборах з числа інших штатних працівників університету, які не 

є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, а 

також виборних представників з числа студентів.   

12. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з 

питань економічного розвитку та безпеки Демяненка Ю. В.                     
 

 

Ректор університету                  (підпис існує)                              О. В. Скидан 
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Проект наказу внесено: Візи: 

учений секретар 

(підпис існує) О. С. Кільніцька 
проректор з питань економічного  

розвитку та безпеки 

(підпис існує)  Демяненко Ю. В 

  

провідний юрисконсульт   

(підпис існує)   Н. М. Рехтер        

 

 начальник відділу кадрів 

(підпис існує) С. В. Бєльчєнко 

 

голова первинної профспілкової організації 

співробітників університету 

(підпис існує) Ю. Ю. Сус 

 

голова студентської ради університету 

(підпис існує)  І. В. Дем’янчук  
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Додаток 1 до наказу № 187 від 18.09.2020 р. 

 

Персональний склад організаційного комітету з проведення виборів 

ректора Поліського національного університету 

 

1. Демяненко Юрій Володимирович, проректор з питань 

економічного розвитку та безпеки; 

2. Журавльов Валерій Пилипович, завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики; 

3. Ляшенко Руслана Дмитрівна, завідувач кафедри правознавства; 

4. Палій Віталій Петрович, завідувач виробничими практиками 

відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж будівництва, 

архітектури та дизайну Університету»; 

5. Рехтер Наталя Миколаївна, провідний юрисконсульт; 

6. Бєльчєнко Світлана Віталіївна, начальник відділу кадрів; 

7. Сус Юрій Юрійович, голова первинної профспілкової організації 

співробітників Університету;  

8. Кільніцька Олена Сергіївна, учений секретар; 

9. Адамович Ірина Володимирівна, заступник головного бухгалтера; 

10. Плечко Антоніна Андріївна, старший викладач кафедри іноземних 

мов; 

11. Кравчук Микола Миколайович, доцент кафедри ґрунтознавства і 

землеробства; 

12. Котенко Ольга Миколаївна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Міжнародні економічні відносини»  факультету економіки та менеджменту 

денної форми навчання; 

13. Дем’янчук Іван Володимирович, голова студентського 

самоврядування Університету. 
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Додаток 2 до наказу № 187 від 18.09.2020 р. 

 

Персональний склад виборчої комісії 

Поліського національного університету 

 

1. Малюга Наталія Михайлівна, професор кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та аудиту; 

2. Пономаренко Ірина Михайлівна, помічник проректора з питань 

економічного розвитку та безпеки; 

3. Віскушенко Юлія Григорівна, викладач відокремленого 

структурного підрозділу «Фаховий коледж геодезії та землеустрою 

Університету»; 

4. Яремова Марина Іванівна, доцент кафедри економіки і 

підприємництва; 

5. Кучер Дмитро Миколайович, доцент кафедри розведення, генетики 

тварин та біотехнології; 

6. Клименко Тетяна Вікторівна, доцент кафедри ґрунтознавства і 

землеробства; 

7. Сокульський Ігор Миколайович, доцент кафедри анатомії і 

гістології; 

8. Швець Марина Василівна, старший викладач кафедри біології та 

захисту лісу; 

9. Іванова Анастасія Олександрівна, студентка 4 курсу спеціальності 

«Облік і аудит» факультету обліку та фінансів денної форми навчання; 

10. Сукманюк Олена Миколаївна, доцент кафедри процесів, машин і 

обладнання в агроінженерії; 

11. Світельський Микола Михайлович, завідувач кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук. 
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