
засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету

імені Дмитра Моторного

м. Мелітополь 27 вересня 2021 р.

На засіданні організаційного комітету з виборів ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (далі 
ТДАТУ) були присутні:

1. СОКІЛ Олег Григорійович, голова Організаційного комітету;
2. СКЛЯР Олександр Григорович, заступник голови Організаційного 

комітету;
3. БІЛОЦЬКА Ольга Миколаївна, секретар Організаційного комітету.

Члени Організаційного комітету:
1. АНДРУЩЕНКО Микола Васильович
2. ГЕРЧЕНОВ Олександр Вікторович
3. ГРЕБІНЧАК Олександр Ілліч
4. ЛЕГЕЗА Дарія Георгіївна
5. НАРАНОВИЧ Віктор Анатолійович
6. НЕСТЕРЧУК Діна Миколаївна
7. ОПАНАСЕНКО Юлія Валеріївна
8. СЕМЕНОВ Микита Олегович
9. СКИБА Вікторія Павлівна
10. ТЕРЕЩЕНКО Анна Володимирівна
11 .ШИШКІНА Г алина Валентинівна
12. МЕЛЬНИК Олександр Васильович

Присутні усі 15 членів Організаційного комітету. Засідання організаційного 
комітету є правомочним.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про затвердження Графіку проведення зборів штатних працівників 

Університету та відокремлених структурних підрозділів: 
«Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ», «Василівський фаховий 
коледж ТДАТУ», «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ», 
«Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ», «Ногайський фаховий 
коледж ТДАТУ», «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ», які не є 
науковими, науково-педагогічними і педагогічними працівниками, 
для обрання представників, які братимуть участь у виборах ректора 
Університету.



2. Про затвердження Графіку проведення на факультетах Університету 
та у відокремлених структурних підрозділах: «Новокаховський 
фаховий коледж ТДАТУ», «Василівський фаховий коледж ТДАТУ», 
«Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ», «Оріхівський фаховий 
коледж ТДАТУ», «Ногайський фаховий коледж ТДАТУ», 
«Бердянський фаховий коледж ТДАТУ» виборів представників з числа 
студентів, що мають право брати участь у виборах ректора 
університету.

3. Про можливість проведення електронного голосування студентів у 
разі можливого карантину та дистанційного навчання.

1. Про затвердження Графіку проведення зборів штатних 
працівників університету та відокремлених структурних підрозділів 
ТДАТУ: «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ», «Василівський 
фаховий коледж ТДАТУ», «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ», 
«Оріхівський фаховий коледж ТДАТУ», «Ногайський фаховий коледж 
ТДАТУ», «Бердянський фаховий коледж ТДАТУ», які не є науковими, 
науково-педагогічними і педагогічними працівниками для обрання 
представників, які братимуть участь у виборах ректора Університету.

СЛУХАЛИ: Сокола О.Г., голову Організаційного комітету з проведення 
виборів ректора ТДАТУ, який доповів, шо відповідно до п. 3.1. «Положення 
про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників, 
які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, 
що мають право брати участь у виборах ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Організаційному 
комітету необхідно затвердити графік проведення загальних зборів 
структурних підрозділів Університету та ВСП по обранню представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора ТДАТУ.

УХВАЛИЛИ: Затвердити графік проведення загальних зборів 
структурних підрозділів Університету та ВСП по обранню представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Таврійського 
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» 15 голосів;
«проти» - немає;
«утримались» немає.
Рішення прийнято одноголосно.
2. Про затвердження Графіку проведення на факультетах 

Університету та у відокремлених структурних підрозділах ТДАТУ 
виборів представників з числа студентів, що мають право брати участь у 
виборах ректора Університету.



СЛУХАЛИ: Скляра О.Г., заступника голови Організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного, який доповів, що відповідно до п. 3.7 
«Положення про порядок обрання представників з числа студентів, які мають 
право брати участь у виборах ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного», Організаційний 
комітет має визначити дату та місце проведення виборів по висуненню 
кандидатур, як виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора ТДАТУ. Пропонується затвердити Графік проведення виборів по 
висуненню кандидатур, як виборних представників з числа студентів для 
участі у виборах ректора ТДАТУ.

УХВАЛИЛИ: затвердити Графік проведення виборів по висуненню 
кандидатур, як виборних представників з числа студентів для участі у виборах 
ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного (Додаток 2).

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
«за» 15 голосів;
«проти» - немає;
«утримались» немає.
Рішення прийнято одноголосно.

3. Про можливість проведення електронного голосування 
представників студентів на виборах ректора Таврійського державного 
агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного у разі 
можливого карантину та дистанційного навчання.

СЛУХАЛИ: Скляра О.Г., заступника голови організаційного комітету з 
проведення виборів ректора Таврійського державного агротехнологічного 
університету імені Дмитра Моторного. Він запропонував, у разі можливого 
карантину та дистанційного навчання, передбачити можливість проведення 
електронного голосування представників студентів, що мають право 
голосувати на виборах ректора ТДАТУ.

УХВАЛИЛИ:
Узяти до відома пропозицію Скляра О.Г. і реалізувати її у разі можливого 

карантину та дистанційного навчання: визначити відповідну платформу і 
механізм для електронного голосування.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:

«за» 15 голосів;
«проти» - немає;
«утримались» немає.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова Організаційного комітету 

Секретар

Олег СОКІЛ 

Ольга БІЛОЦЬКА



ГРАФІК
проведення загальних зборів структурних підрозділів Університету та ВСП з обрання представників з числа штатних 

працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
_______________ Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного_______________

№ Н азва структурного п ідрозділу Д ата та час  
проведення

М ісце проведення В ідповідальна особа

1

Підрозділи адміністративно-господарчого відділу 
ТДАТУ (автотранспортний відділ, 
електромонтери, слюсарі-сантехніки,двірники, 
садівники, тесляри, маляри, відділ капітального 
будівництва, гуртожитки, навчальні корпуси, 
навчально-виробничий відділ, науково-навчальний 
центр, СОК «Салют», корпус кафедри фізичного 
виховання і спорту, інститут підвищення 
кваліфікації, дослідна станція (м. Запоріжжя)

05.10.2021 р. 
14-00.

Аудиторія - ЦКІД 
пр. Б. Хмельницького, 18, 
м. Мелітополь

БІЛОЦЬКА О.М.

2

Підрозділи адміністративно-управлінського 
персоналу (ректорат, бухгалтерія, відділ кадрів, 
військово-мобілізаційний підрозділ, юридичний 
відділ, цивільний захист, відділ охорони праці, 
канцелярія, центр кар’єри та працевлаштування, 
науково-методичний центр, центр незалежного 
оцінювання, навчальний відділ, наукова 
біблиотека, центр інформаційних технологій, 
відділ міжнародних зв'язків, відділ профорієнтації 
та довузівської підготовки, відділ технічних 
засобів забезпечення навчального процесу та 
інформації, копіювально-розмножувальне бюро, 
відділ рекламного оформлення, відділ з питань 
інтелектуальної власності, редакційно-видавничий 
відділ, центр культури та дозвілля)

06.10.2021 р.
14-00.

Аудиторія - ЦКІД 
пр. Б. Хмельницького, 18, 
м. Мелітополь

СКЛЯР О.Г.



3

Навчально-допоміжний персонал факультетів та 
кафедр (механіко-технологічний факультет, 
факультет енергетики і комп’ютерних технологій, 
факультет економіки та бізнесу, факультет 
агротехнологій та екології, ННІ 
загальноуніверситетської підготовки)

07.10.2021 р 
10-00.

Аудиторія 1.127
пр. Б. Хмельницького, 18,
м. Мелітополь

СОКІЛ О.Г.

4 ВСП «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ» 05.10.2021 р 
10-00.

Актова зала, пр. Богдана 
Хмельницького, 44, м. 
Мелітополь

МЕЛЬНИК О.В.

5 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 06.10.2021 р 
10-00.

Актова зала, пр. Східний, 23, 
м. Бердянськ ШИШКІНА Г.В.

6 ВСП «Василівський фаховий коледж ТДАТУ» 07.10.2021 р 
10-00.

Конференц-зала, вул. 40 
років Перемоги, 15, м. 
Василівка

ОПАНАСЕНКО Ю.В.

7 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 05.10.2021 р 
10-00.

Актова зала, вул. Морська, 
84, м. Приморськ ГЕРЧЕНОВ О.В.

8 ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» 06.10.2021 р 
10-00.

Актова зала, вул. Горького, 
1, м. Нова Каховка ГРЕБІНЧАК О.І.

9 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» 07.10.2021 р 
10-00.

Актова зала, вул. Академіка 
Вернадського (Тімірязєва), 
40, м. Оріхів

НАРАНОВИЧ В.А.



Додаток 2 
ГРАФІК 

проведення виборів по висуненню кандидатур, як виборних представників з числа студентів для участі у виборах ректора 
Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного 

№ Назва структурного підрозділу Дата та час 
проведення Місце проведення 

1 Механіко-технологічний факультет ТДАТУ 07.10.2021 р 
0900 – 1600 

Аудиторія 1.127, 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

2 Факультет енергетики і комп’ютерних технологій 
ТДАТУ 

07.10.2021 р 
0900 – 1600 

Аудиторія 2.215, 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

3 Факультет економіки та бізнесу ТДАТУ 07.10.2021 р 
0900 – 1600 

Аудиторія 1.127, 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

4 Факультет агротехнологій та екології ТДАТУ 07.10.2021 р 
0900 – 1600 

Аудиторія 5101, 
пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, 

5 ВСП «Мелітопольський фаховий коледж ТДАТУ» 11.10.2021 р 
0900 – 1600 

Актова зала, Пр. Богдана Хмельницького, 
44, м. Мелітополь 

6 ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 12.10.2021 р 
0900 – 1600 Актова зала, пр. Східний, 23, м. Бердянськ 

7 ВСП «Василівський фаховий коледж ТДАТУ» 08.10.2021 р 
0900 – 1600 

Конференц-зала, вул. 40 років Перемоги, 15, 
м. Василівка 

8 ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ» 07.10.2021 р 
0900 – 1600 Актова зала, вул. Морська, 84, м. Приморськ 

9 ВСП «Новокаховський фаховий коледж ТДАТУ» 08.10.2021 р 
0900 – 1600 

Актова зала, вул. Горького, 1, м. Нова 
Каховка 

10 ВСП «Оріхівський коледж ТДАТУ» 07.10.2021 р 
0900 – 1600 

Актова зала, вул. Академіка Вернадського 
(Тімірязєва), 40, м. Оріхів 

 

 


