
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н А К А З

„ЗО” вересня 2020 р. №232/0
м. Біла Церква

Про організацію та проведення 
виборів ректора

У зв’язку з оголошенням конкурсу на зайняття посади ректора Білоцерківського 
національного аграрного університету (наказ Міністерства освіти і науки України від 
24.09.2020 року №295-к) та з метою реалізації положень статті 42 Закону України “ Про вищу 
освіту”, постанови Кабінету міністрів України №726 від 05 грудня 2014 року “Деякі питання 
реалізації статті 42 Закону України “Про вищу освіту”

наказую:
§1

Вибори ректора Білоцерківського національного аграрного університету провести 23 
грудня 2020 року.

§2
Створити організаційний комітет з проведення виборів ректора Білоцерківського 

національного аграрного університету у складі:
1. Алексеева Людмила Вікторівна — заступник начальника відділу кадрів університету;
2. Ліщенко Інна Миколаївна — голова студентської ради університету;
3. Мерзлов Сергій Віталійович — декан біолого-технологічного факультету 

університету;
4. Бреус Олег Васильович — інженер котельного обладнання;
5. Єлчева Катерина Євгенівна — голова студентської ради факультету ветеринарної 

медицини;
6. Вуйко Анна Михайлівна — голова студентської ради агробіотехнологічного 

факультету;
7. Худотепов Богдан Юрійович — голова студентської ради економічного факультету;
8. Яковенко Тетяна Вікторівна — диспетчер економічного факультету;
9. Лисенко Євдокія Василівна — директор Золотоніського ветеринарного технікуму 

БНАУ;
10. Недашківський Володимир Михайлович — доцент кафедри безпечності та якості 

харчових продуктів, сировини і технологічних процесів , голова профкому БНАУ;
11. Новак Віталій Петрович — перший проректор, проректор з навчально-методичної та 

виховної роботи;
12. Ображій Сергій Володимирович — заступник керівника НВЦ;
13. Сідорак Яна Василівна — голова студентської ради екологічного факультету;
14. Розпутній Олександр Іванович — завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, голова 

ветеранської організації БНАУ;
15. Боровський Микола Олексійович — голова студентської ради біолого-технологічного 

факультету;
16. Пархоменко Світлана Олегівна — голова студентської ради факультету права та



лінгвістики;
17. Яцюк Ярослав Федорович — начальник юридичного відділу

§3
Створити Головну виборчу комісію з проведення виборів ректора Білоцерківського 

національного аграрного університету у складі:
1. Вовкотруб Наталія Володимирівна — доцент кафедри терапії та клінічної діагностики 

ім. В.І. Левченка;
2. Загородня Неля Іванівна — експедитор;
3. Зубченко Вікторія Володимирівна — асистент кафедри фінансів та кредиту;
4. Єфремова Ірина Іванівна — доцент цивільно-правових дисциплін;
5. Марченко Алла Борисівна — виконуюча обов’язки завідувача кафедри садово- 

паркового господарства;
6. Король Алла Петрівна — доцент кафедри технології виробництва молока і м’яса;
7. Ромасишин Дмитро Валерійович — начальник відділу кадрів;
8. Юрченко Олена Миколаївна — начальник відділу документообігу та діловодства;
9. Утеченко Анна Василівна — заступник головного бухгалтера;
10. Федорченко Надія Андріївна — інспектор відділу кадрів;
11. Харчишин Віктор Миколайович — доцент кафедри екології та біотехнології;
12. Котинін Юрій Миколайович — студент 3 курсу агробіотехнологічного факультету;
13. Хмельницька Світлана Анатоліївна — провідний бухгалтер НВЦ БНАУ;

§4
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 провести до 24 листопада 2020 року.

§5
Керівникам відокремлених структурних підрозділів до 16 жовтня подати відділу 

кадрів список педагогічних працівників станом на 15 жовтня 2020 року.
§6

Керівникам відокремлених структурних підрозділів до 16 жовтня подати 
організаційному комітету відомості про кількісний склад студентів та працівників які не є 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками станом на 15 жовтня 2020 
року.

§7

Візи: Перший проректор, п р о ^ д а ^ / / ^ ^ 7  В.П. Новак

Начальник юридичного відділу 51.ф. Яцюк

Голова профспілкової о р г а н В . М .  Недашківський 

Начальник відділу кадрів


