
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання організаційного комітету

«17» січня 2022 р. м. Полтава
№ 4

Присутні:
Біловод Олександра, Дорогань-Писаренко Людмила, Дружко Катерина, 

Коляденко Зоя, Колєснікова Лариса, Костенко Олена, Кулинич Сергій, 
Лапенко Григорій, Маренич Микола, Матюха Віктор, Овчарук Олена, 
Радочіна Юлія, Світлична Алла, Шаравара Тамара, Шостя Анатолій.

Порядок денний:
1. Про затвердження графіка зборів груп структурних підрозділів для 

обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора Полтавського державного аграрного університету (доповідає 
Костенко Олена).

2. Про затвердження графіка зборів груп відокремлених структурних 
підрозділів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Полтавського державного аграрного університету 
(доповідає Костенко Олена).

1. СЛУХАЛИ: про затвердження графіка зборів груп структурних 
підрозділів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Полтавського державного аграрного університету.

Костенко Олена ознайомила присутніх з графіком зборів груп 
структурних підрозділів для обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками. Зокрема, до першої групи віднести: Господарський відділ: 
відділ авто служби, відділ енергопостачання, відділ по ремонту та експлуатації 
будівель, відділ матеріально-технічного постачання, відділ теплопостачання 
та відділ кадрів і час зборів призначити на 25.01.2022 р. о 14.00 год. До другої 
групи віднести: Господарський відділ: навчальний корпус № 2, № З, 
адміністративний корпус. їдальню, бібліотеку, відділ з охорони праці, 
науково-дослідний сектор, художню самодіяльність, приймальну комісію, 
ННЦ інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та освіти дорослих і 
час зборів призначити на 31.01.2022 р. о 14.00. До третьої групи віднести: 
ННІ економіки, управління, права та інформаційних технологій, ННІ



агротехнологій, селекції та екології, факультет ветеринарної медицини, 
інженерно-технологічний факультет, канцелярія, редакційно-видавничий 
відділ і час зборів призначити на 01.02.2022 р. о 10.00 год.

До четвертої групи віднести: Господарський відділ: Гуртожиток №1, 
№2, №3, № 4-а, № 4-6, № 5. Навчальний корпус №1, №4, № 5 і час зборів 
призначити на 01.02.2022 р. о 14.00 год.

До п ’ятої групи віднести: Факультет обліку та фінансів, факультет 
ТВППТ, ННЦ забезпечення освітньої діяльності та якості освіти, бухгалтерія, 
відділ з питань інтелектуальної власності, відділ міжнародних зв’язків, центр 
міжнародної освіти, відділ сприяння працевлаштуванню студентів, підрозділ з 
організації виховної та іміджевої діяльності, центр європейської освіти, 
юридичний відділ і час зборів призначити на 02.02.2022 р. о 10.00 год.

ВИСТУПИЛИ:
Коляденко Зоя, начальник юридичного відділу запропонувала схвалити 

запропонований Костенко Оленою графік зборів груп структурних підрозділів 
для обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, 
науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах 
ректора Полтавського державного аграрного університету.

ВИРІШИЛИ:
1. Схвалити графік зборів груп структурних підрозділів для обрання 

представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково- 
педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора 
Полтавського державного аграрного університету.

Голосували: «за» -  15, «проти» -  0, «утримались» -  0.

2. СЛУХАЛИ: про затвердження графіка зборів груп відокремлених 
структурних підрозділів для обрання представників з числа штатних 
працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками, для участі у виборах ректора Полтавського державного 
аграрного університету.

Костенко Олена доповіла про необхідність затвердити графік зборів 
груп відокремлених структурних підрозділів для обрання представників з 
числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та 
педагогічними працівниками, для участі у виборах ректора Полтавського 
державного аграрного університету. Зокрема, для працівників ВСП «Фаховий 
коледж управління, економіки і права ПДАУ» затвердити дату і час зборів на 
27.01.2022 року на 13.00 год., для працівників ВСП «Аграрно-економічний 
фаховий коледж ПДАУ» затвердити дату і час зборів на 26.01.2022 року на 14. 
год. 30 хв.; для працівників ВСП «Березоворудський фаховий коледж ПДАУ» 
затвердити дату і час зборів на 25.01. 2022 року на 10.00 год.; для працівників 
ВСП «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж ПДАУ» 
затвердити дату і час зборів на 08.02.2022 року на 15.00 год.; для працівників 
ВСП «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж ПДАУ» 
затвердити дату і час зборів на 20.01.2022 року на 12.00 год.; для працівників



ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж ПДАУ» затвердити 
дату і час зборів на 21.01.2022 року на 09.00 год.; для працівників 
ВСП «Хомутецький фаховий коледж ПДАУ» затвердити дату і час на 
26.01.2022 року на 10.00 год.

ВИСТУПИЛИ: Коляденко Зоя, начальник юридичного відділу
запропонувала затвердити графік зборів груп відокремлених структурних 
підрозділів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Полтавського державного аграрного університету

ВИРІШИЛИ:
2. Затвердити графік зборів груп відокремлених структурних 

підрозділів для обрання представників з числа штатних працівників, які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для 
участі у виборах ректора Полтавського державного аграрного університету.

Голосували: «за» -  15, «проти» -  0, «утримались» -  0.

Голова Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 
Полтавського державного
аграрного університету Олена КОСТЕНКО

Секретар Організаційного комітету 
з проведення виборів ректора 
Полтавського державного 
аграрного університету Лариса КОЛЄСНІКОВА


