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ПРОТОКОЛ № 3 

від 09 листопада 2020 р.  

засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення виборів 

ректора Сумського державного педагогічного університету  

імені А.С. Макаренка 

 

Присутні: Бавикін А. Ю., Железняк І. О., Жуков В. Л., Коваленко А. М., 

Кондратюк С.М., Міронець  Л.П., Петренко Л.В.,  Подрєз Ю. В., Пройдакова 

Д., Пшенична Л.В., Пустовіт Л.В., Устименко – Косоріч О.А., Шейко В.І. 

 

Порядок денний 

1. Затвердження груп підрозділів для проведення зборів, щодо обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету, 

для участі у виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

2. Затвердження кількісного складу представників які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками університету та 

студентів. 

3. Затвердження графіку проведення загальних зборів та відповідальних 

представників від оргкомітету по виборам представників для участі у 

виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

4. Про затвердження зразків протоколів лічильної комісії, загальних 

зборів та форми бюлетеню для таємного голосування для виборних 

представників. 

5. Затвердження плану підготовки до виборів ректора. 

6. Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: Жукова В.Л. про затвердження груп підрозділів для 

проведення зборів, щодо обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками університету, для участі у виборах ректора СумДПУ імені 

А.С. Макаренка. Володимир Леонідович озвучив наступний перелік 

структурних підрозділів університету для обрання делегатів  із числа  

штатних працівників, які  не відносяться до категорії науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових працівників університету, для участі у виборах 

ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Структурний підрозділ 
Загальна кількість 

працівників 

Студмістечко 52 

Центральний корпус 44 

НН інститут фізичної культури, учбово-спортивний 

комплекс  
43 

НН інститут історії, права та міжнародних відносин 5 

Наукова бібліотека 31 
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НН інститут педагогіки та психології 14 

НН інститут культури та мистецтва 8 

Факультет іноземної та слов’янської філології 14 

Природничо-географічний факультет  25 

Фізико-математичний факультет 9 

Відділ міжнародних зав’язків, центр професійно-

кар’єрної орієнтації та вступу на навчання, відділ 

працевлаштування, профтехосвіти та додаткових 

платних послуг, ректорат  

18 

Навчальний корпус №4, відділ охорони праці, відділ 

охорони здоров’я 
19 

Навчальний відділ, методично-організаційний відділ, 

центр забезпечення якості освіти, загальний відділ 
17 

Бухгалтерська служба, планово-фінансовий відділ, 

відділ кадрів, юридичний відділ 
29 

Відділ договорів, відділ електрогосподарства, 

експлуатаційно-технічний відділ 
26 

Відділ соціальної та культурно-масової роботи, відділ 

аспірантури і докторантури, інформаційно-

обчислювальний центр, редакційно-видавничий відділ 

22 

В обговоренні  виступили:  Петренко Л.В., яка запропонувала структурний 

підрозділ, у якому 5 осіб окремо не виділяти, а приєднати до іншого 

структурного підрозділу. 

Подрєз Ю.В., яка зазначила, що погодиться на приєднання НН інституту 

історії, права та міжнародних відносин до НН інституту фізичної культури, 

учбово-спортивний комплексу.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 13                         «проти» - 0                  «утримались» - 0 

 

1. УХВАЛИЛИ: Затвердити такі групи підрозділів для проведення зборів, 

щодо обрання представників з числа штатних працівників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

університету, для участі у виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

 

Структурний підрозділ 
Загальна кількість 

працівників 

Студмістечко 52 

Центральний корпус 44 

НН інститут фізичної культури, учбово-спортивний 

комплекс,  

НН інститут історії, права та міжнародних відносин 

48 

Наукова бібліотека 31 
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НН інститут педагогіки та психології 14 

НН інститут культури та мистецтва 8 

Факультет іноземної та слов’янської філології 14 

Природничо-географічний факультет  25 

Фізико-математичний факультет 9 

Відділ міжнародних зав’язків, центр професійно-

кар’єрної орієнтації та вступу на навчання, відділ 

працевлаштування, профтехосвіти та додаткових 

платних послуг, ректорат  

18 

Навчальний корпус №4, відділ охорони праці, відділ 

охорони здоров’я 
19 

Навчальний відділ, методично-організаційний відділ, 

центр забезпечення якості освіти, загальний відділ 
17 

Бухгалтерська служба, планово-фінансовий відділ, 

відділ кадрів, юридичний відділ 
29 

Відділ договорів, відділ електрогосподарства, 

експлуатаційно-технічний відділ 
26 

Відділ соціальної та культурно-масової роботи, відділ 

аспірантури і докторантури, інформаційно-

обчислювальний центр, редакційно-видавничий відділ 

22 

 

2. СЛУХАЛИ: Жукова В.Л. про затвердження кількісного складу 

представників які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 

працівниками університету та студентів.  

1. Кількість наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників 

СумДПУ імені А.С. Макаренка (за довідкою відділу кадрів на 

01.11.2020 р.) 

Н=366 осіб 

2. Кількість виборних представників від працівників, які не є науковими, 

науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

ПН=
366

75
0,1 = 48 

3. Кількість виборних представників з числа студентів 

ПстН=
366

75
0,15 = 74 

 

Всього виборців 488, з них 

Н – 366 осіб – 75% 

ПН – 48 осіб – 10% 

ПстН – 74 особи – 15% 

 

Кількість 

представників від структурних підрозділів 

№ 

п/п 

Структурні підрозділи Загальна 

кількість 

Кількість 

представників 
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1.  Студмістечко 52 6 

2.  Центральний корпус 44 6 

3.  НН інститут фізичної культури, учбово-

спортивний комплекс 

НН інститут історії, права та 

міжнародних відносин 

48 6 

4.  Наукова бібліотека 31 4 

5.  НН інститут педагогіки та психології 14 2 

6.  НН інститут культури та мистецтва 8 1 

7.  Факультет іноземної та слов’янської 

філології 

14 2 

8.  Природничо-географічний факультет, 

Вакалівщина, Ботанічний сад  

25 3 

9.  Фізико-математичний факультет 9 1 

10.  Відділ міжнародних зав’язків, центр 

професійно-кар’єрної орієнтації та 

вступу на навчання, відділ 

працевлаштування, профтехосвіти та 

додаткових платних послуг, ректорат 

18 2 

11.  Навчальний корпус №4, відділ охорони 

праці, відділ охорони здоров’я 

19 2 

12.  Навчальний відділ, методично-

організаційний відділ, центр 

забезпечення якості освіти, загальний 

відділ 

17 2 

13.  Бухгалтерська служба, планово-

фінансовий відділ, відділ кадрів, 

юридичний відділ 

29 4 

14.  Відділ договорів, відділ 

електрогосподарства, експлуатаційно-

технічний відділ 

26 4 

15.  Відділ соціальної та культурно-масової 

роботи, відділ аспірантури і 

докторантури, інформаційно-

обчислювальний центр, редакційно-

видавничий відділ 

22 3 

Всього 376 48 

 

Кількість 

представників від студентів 

№ 

п/п 

Структурний підрозділ Загальна 

кількість 

Кількість 

представників 

1.  Факультет іноземної та слов’янської 

філології 

364 10 
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2.  Фізико-математичний факультет 258 7 

3.  Природничо-географічний факультет 250 8 

4.  НН інститут культури та мистецтва 294 8 

5.  НН інститут фізичної культури 766 21 

6.  НН інститут педагогіки та психології 536 15 

7.  НН інститут історії, права та 

міжнародних відносин 

224 6 

Всього 2692 74 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 13                         «проти» - 0                  «утримались» - 0 

2. УХВАЛИЛИ: Затвердити кількісний склад представників, які не є 

науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

університету та студентів. 

Кількість 

представників від структурних підрозділів 

№ 

п/п 

Структурні підрозділи Загальна 

кількість 

Кількість 

представників 

16.  Студмістечко 52 6 

17.  Центральний корпус 44 6 

18.  НН інститут фізичної культури, учбово-

спортивний комплекс 

НН інститут історії, права та 

міжнародних відносин 

48 6 

19.  Наукова бібліотека 31 4 

20.  НН інститут педагогіки та психології 14 2 

21.  НН інститут культури та мистецтва 8 1 

22.  Факультет іноземної та слов’янської 

філології 

14 2 

23.  Природничо-географічний факультет, 

Вакалівщина, Ботанічний сад  

25 3 

24.  Фізико-математичний факультет 9 1 

25.  Відділ міжнародних зав’язків, центр 

професійно-кар’єрної орієнтації та 

вступу на навчання, відділ 

працевлаштування, профтехосвіти та 

додаткових платних послуг, ректорат 

18 2 

26.  Навчальний корпус №4, відділ охорони 

праці, відділ охорони здоров’я 

19 2 

27.  Навчальний відділ, методично-

організаційний відділ, центр 

забезпечення якості освіти, загальний 

відділ 

17 2 

28.  Бухгалтерська служба, планово- 29 4 
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фінансовий відділ, відділ кадрів, 

юридичний відділ 

29.  Відділ договорів, відділ 

електрогосподарства, експлуатаційно-

технічний відділ 

26 4 

30.  Відділ соціальної та культурно-масової 

роботи, відділ аспірантури і 

докторантури, інформаційно-

обчислювальний центр, редакційно-

видавничий відділ 

22 3 

Всього 376 48 

 

Кількість 

представників від студентів 

№ 

п/п 

Структурний підрозділ Загальна 

кількість 

Кількість 

представників 

8.  Факультет іноземної та слов’янської 

філології 

364 10 

9.  Фізико-математичний факультет 258 7 

10.  Природничо-географічний факультет 250 8 

11.  НН інститут культури та мистецтва 294 8 

12.  НН інститут фізичної культури 766 21 

13.  НН інститут педагогіки та психології 536 15 

14.  НН інститут історії, права та 

міжнародних відносин 

224 6 

Всього 2692 74 

 

3. СЛУХАЛИ: Жукова В.Л. про затвердження графіку проведення загальних 

зборів та відповідальних представників від оргкомітету по виборам 

представників для участі у виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка. 

Володимирович Леонідович озвучив  графік проведення. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 13                         «проти» - 0                  «утримались» - 0 

3. УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення загальних зборів та 

відповідальних представників від оргкомітету щодо обрання представників 

з числа штатних працівників, які  не віднесені до категорії науково-

педагогічних, педагогічних та наукових працівників університету,  

для участі у виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка 

Структурний підрозділ 

Дата 

проведення 

зборів 

Місце 

проведення 

і час 

Представник 

оргкомітету 

Студмістечко 13.11.2020 р. 302, 1200 Міронець Л.П. 
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Центральний корпус 12.11.2020 р. а/з, 1300 Пшенична Л.В. 

НН інститут фізичної 

культури, учбово-спортивний 

комплекс,  

НН інститут історії, права та 

міжнародних відносин 

13.11.2020 р. 305, 1200 Железняк І.О. 

Наукова бібліотека 
11.11.2020 р. 

Читальна 

зала, 1300 
Жуков В.Л. 

НН інститут педагогіки та 

психології 
12.11.2020 р. 504, 1200 

Устименко-

Косоріч О.А. 

НН інститут культури та 

мистецтва 
11.11.2020 р. 111, 1200 Кондратюк С.М. 

Факультет іноземної та 

слов’янської філології 
13.11.2020 р. 326, 1200 Пшенична Л.В. 

Природничо-географічний 

факультет  
13.11.2020 р. 202, 1300 Коваленко А.М. 

Фізико-математичний 

факультет 
11.11.2020 р. 345, 1200 Петренко Л.В. 

Відділ міжнародних зав’язків, 

центр професійно-кар’єрної 

орієнтації та вступу на 

навчання, відділ 

працевлаштування, 

профтехосвіти та додаткових 

платних послуг, ректорат  

12.11.2020 р. 246, 1100 Бавикін А.Ю. 

Навчальний корпус №4, 

відділ охорони праці, відділ 

охорони здоров’я 

11.11.2020 р. 113, 1200 Жуков В.Л. 

Навчальний відділ, 

методично-організаційний 

відділ, центр забезпечення 

якості освіти, загальний 

відділ 

12.11.2020 р. 345, 1200 Каленик М.В. 

Бухгалтерська служба, 

планово-фінансовий відділ, 

відділ кадрів, юридичний 

відділ 

11.11.2020 р. 246, 1200 Подрез Ю.В. 

Відділ договорів, відділ 

електрогосподарства, 

експлуатаційно-технічний 

відділ 

12.11.2020 р. 202, 1700 Жуков В.Л. 

Відділ соціальної та 

культурно-масової роботи, 

відділ аспірантури і 

13.11.2020 р. 246, 1200 Шейко В.І. 
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докторантури, інформаційно-

обчислювальний центр, 

редакційно-видавничий відділ 

4. СЛУХАЛИ: Жукова В.Л. про затвердження зразків протоколів лічильної 

комісії, загальних зборів та форми бюлетеню для таємного голосування для 

виборних представників. Володимир Леонідович продемонстрував зразки 

протоколів та виборчого бюлетеню для таємного голосування.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 13                         «проти» - 0                  «утримались» - 0 

4. УХВАЛИЛИ: Затвердити зразки протоколів лічильної комісії, загальних 

зборів та форми бюлетеню для таємного голосування для виборних 

представників. 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання лічильної комісії   

______________________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу / підрозділів) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

з обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, для участі у виборах ректора Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

____  __________  2020 року 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розподіл обов’язків між членами лічильної комісії. 

СЛУХАЛИ:  _______________, який запропонував розподілити обов’язки 

між членами лічильної комісії наступним чином: 

 Голова комісії: __________________________________________; 

Секретар комісії: _________________________________________; 

Член комісії: _____________________________________________. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -                 _______;    

«Проти» -           ________;  

«Утримались» -  ________. 

 

УХВАЛИЛИ: Обрати: 

Головою лічильної комісії ___________________________________________; 

Секретарем лічильної комісії ______________________________________; 
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Членами лічильної комісії _________________________________________. 
 

Голова лічильної комісії     _____________________ 

 

Секретар        _____________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання лічильної комісії  

 

(назва структурного підрозділу / підрозділів) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

про результати таємного голосування 

 з обрання представників з числа штатних працівників,  

не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних  

і педагогічних працівників, для участі у виборах ректора  

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

______ ____________ 2020 року 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про визначення результатів таємного голосування. 

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії  _______________, який повідомив, що 

для таємного голосування  з обрання представників з числа штатних 

працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників, для участі у виборах ректора Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка у даному 

структурному підрозділі було: 

Підготовлено бюлетенів_______________ 

Роздано бюлетенів  ___________________ 

Виявлено бюлетенів у скриньці: _________ 

Кількість дійсних бюлетенів ____________ 

Кількість недійсних бюлетенів __________ 

Результати голосування щодо обрання виборних представників з числа 

штатних працівників, не віднесених до категорії наукових, науково-

педагогічних і педагогічних працівників при виборах ректора Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка по 

 __________________________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу / підрозділів) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові «ЗА» 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -                 _______;    

«Проти» -           ________;  

«Утримались» -  ________. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити результати таємного голосування щодо обрання виборних 

представників з числа штатних працівників, не віднесених до категорії 

наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників при виборах 

ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка по 

 __________________________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу / підрозділів) 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Голова лічильної комісії _______________ 

(_____________________________)                                          (П. І. Б.) 

  (Підпис)                                                   

Секретар лічильної комісії _____________ 

(_____________________________)                                              (П.І.Б.) 

  (Підпис)                                                

 

Член лічильної комісії _______________ (_____________________________) 

     (Підпис)    (П.І.Б.) 

Підписи членів лічильної комісії засвідчую. 

Представник організаційного комітету: 

_______________   (_____________________________) 

(Підпис)             (П.І.Б.) 

 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання _____________________________________________________ 

(назва структурного підрозділу / підрозділів) 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

з обрання представників з числа штатних працівників,  

не віднесених до категорії наукових, науково-педагогічних 

і педагогічних працівників, для участі у виборах ректора  

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 



11 

 

«_____»  листопада 2020 року 

 

 

За списком: ______ особи; 

Присутні:   _______ осіб; 

Відсутні:     _______ осіб.    

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вибори головуючого та секретаря зборів по виборам представників із 

числа штатних працівників, не віднесених до категорії наукових, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників. Допов. Представник 

Оргкомітету. 

2. Про обрання кандидатур для участі у виборах ректора університету. 

3. Вибори лічильної комісії та затвердження протоколу лічильної комісії. 

4. Різне. 
 

1. СЛУХАЛИ: представника Оргкомітету___________________, який 

проінформував учасників зборів про мету зібрання, ознайомив з наказом 

Міністерства освіти і науки України № 265-к від 15 вересня 2020 року «Про 

оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка», наказом по університету  

№  386  від 21 вересня 2020 року  «Про організацію та проведення виборів 

ректора  Сумського державного педагогічного університету імені А.С. 

Макаренка», положеннями про підготовку та проведення виборів ректора 

університету та  запропонував обрати головуючого зборів 

____________________________________________________________ та 

секретаря _____________________________________________________. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -                  _______;   

«Проти» -           ________;  

«Утримались» -  ________. 
 

УХВАЛИЛИ: Обрати головою зборів 

__________________________________ ______________________________, 

секретарем _____________________________________________________ . 
 

2. СЛУХАЛИ: головуючого зборів 

______________________________________________________________,  

 

який повідомив, що відповідно до установленої квоти на нашому зібранні, 

необхідно обрати ____ кандидатур для участі у виборах ректора університету 

та запропонував подати пропозиції щодо кандидатур.  

ВИСТУПИЛИ: ________________, запропонував/ла наступні кандидатури 

включити до бюлетеня для голосування: 
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 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ . 

 

_______________, запропонував/ла внести до бюлетеня для голосування 

наступних співробітників: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -                 _______;    

«Проти» -           ________;  

«Утримались» -  ________. 

УХВАЛИЛИ: 1. Занести до бюлетеня для таємного голосування наступні 

кандидатури: 
- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________; 

- _________________________________________________________________. 

 

3. СЛУХАЛИ: головуючого зборів _______________________________, 

який  проінформував, що для проведення таємного голосування необхідно 

обрати лічильну комісію. Традиційно склад лічильної комісії складає  3 

особи та запропонував учасникам зборів подати кандидатури. 

ВИСТУПИЛИ: ___________________, запропонував/ла наступні 

кандидатури до складу лічильної комісії: 

1. _____________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________. 

__________________ та _______________ підтримали ці кандидатури. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -        _______;   

«Проти» -  ________;  

«Утримались» -  ________. 
 

УХВАЛИЛИ: обрати лічильну комісію у складі: 

1. _____________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________; 
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3. _____________________________________________________________. 

 

Головуючий __________________________________ запропонував лічильній 

комісії приступити до роботи. 

 

За підсумками таємного голосування: 

СЛУХАЛИ: Голову лічильної комісії _______________________, який довів 

до відома учасників зборів зміст протоколів лічильної комісії: Протокол № 1 

– про розподіл обов’язків членів лічильної комісії та Протокол № 2 про 

результати таємного голосування з обрання представників  для участі у 

виборах ректора. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За»  -                  ________;   

«Проти» -            ________;  

«Утримались» -  _________. 

УХВАЛИЛИ: 1. Вважати обраними наступних представників, які будуть 

брати участь у виборах ректора СумДПУ імені А.С. Макаренка 09 грудня 

2020 року: 

1._________________________________________________________; 

2._________________________________________________________; 

3._________________________________________________________; 

4._________________________________________________________; 

5._________________________________________________________; 

6._________________________________________________________; 

7._________________________________________________________; 

8__________________________________________________________; 

9._________________________________________________________. 

 

 

Головуючий                           ______________            ________________ 

 

Секретар                                 ______________            ________________ 

 

ВИБОРЧИЙ БЮЛЕТЕНЬ 

таємного голосування для обрання виборних представників з числа 

штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними  

та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора  

Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по-батькові Місце роботи 

(підрозділ) 

«ЗА» 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

5. СЛУХАЛИ: Жукова В.Л. про затвердження плану підготовки до виборів 

ректора. Володимир Леонідович озвучив план. Зауважень та доповнень не 

було. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

«за» - 13                         «проти» - 0                  «утримались» - 0 

5. УХВАЛИЛИ: Затвердити наступний план підготовки до виборів ректора 

СумДПУ імені А.С. Макаренка 

План 

підготовки до виборів ректора 

СумДПУ імені А.С. Макаренка у 2020 році 

№ 

п/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

1.  

Організувати скриньку 

побажань для 

майбутнього ректора 

з 16.11.2020 р. Штика Ю.М.  

2.  

Викласти на сайті 

університету біографічні 

дані претендентів та їх 

програми 

з 25.11.2020 р. 
Пшенична 

Л.В. 
 

3.  

Скласти графік 

зустрічей претендентів 

на посаду ректора та 

довести до структурних 

підрозділів університету 

з 25.11.2020 р. Жуков В.Л.  

4.  
Визначити місце 

проведення голосування 
до 01.12.2020 р. 

Жуков В.Л. 

Хворостіна  

Ю.В. 

 

5.  
Підготувати кабінки та 

урни для голосування 
до 07.12.2020 р. Штика Ю.М.  

6.  
Підготувати списки 

виборців 
до 01.12.2020 р. 

Пустовіт 

Л.В. 

Петренко 

Л.В. 

 

7.  Підготувати зразки до 03.11.2020 р. Жуков В.Л.  




