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Вiдповiдно до  наказу Мiнiстерства освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд о7,08.2020 р.  №  234-к
«Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства освiти  i науки Укра.і.ни  вiд 31.01.2020 р. №  15-к»,
наказу  Мiнiстерства  освiти  i  науки  Укра.і.ни  вiд  22.04.2020  р.  №  538  «Про  перейменування
вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв  Нацiонального  унiверситету  харчових  технологiй»,
наказу   Нацiонального   унiверситету   харчових   технологiй   вiд   27.04.2020   р.   №   47   «Про
перейменування    вiдокремлених    структурних    пiдроздiлiв    Нацiонального    унiверситету
харчових технологiй»,  керуючись постановою  Кабiнету  Мiнiстрiв Укра.і.ни  вiд 22.07.2020 р.
№ 641  «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв
на територi.і. i3 значним поширенням  гостро.і. респiраторно.і. хвороби  СОVID-l 9, спричинено.і.
корона вiрусом SАRS-СоV-2»,

нАкАзую:
Внести  змiни  до  наказу  по  унiверситету  вiд  о6.02.2020  р.  №  14  «Про  органiзацiю

виборiв ректора Нацiонального унiверситету харчових технологiй», а саме:
-      пункт 3 викласти у такiй редакцi.і.:
«3. Органiзацiйному комiтету забезпечити  11  листопада 2020 року проведення виборiв

ректора,  згiдно  з   вимогами  статтi  42   Закону   Укра.і.ни   «Про   вищу  освiту»  та  постанови
Кабiнету   Мiнiстрiв   Укра.і.ни   вiд  22.07.2020   р.   №   641   «Про   встановлення   карантину   та
запровадження  посилених  протиепiдемiчних  заходiв  на  територi.і.  i3  значним  поширенням
гостро.і. респiраторно.і. хвороби СОVID-19, спричинено.і. корона вiрусом sАRS-СоV-2».

-      в  пунктах  5  та  9,  назви  вiдокремлених  структурних  пiдроздiлiв,  про  якi
зазначено в пунктi 14, вважати наступними:

-    Вiдокремлений      структурний      пiдроздiл      «Ки.і.вський      фаховий      коледж

ресторанного господарства Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;
-    Вiдокремлений     структурний     пiдроздiл     «Вiнницький     фаховий     коледж

Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;
-    Вiдокремлений     структурний     пiдроздiл     «Волинський     фаховий     коледж

Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;
-    Вiдокремлений    структурний    пiдроздiл    «Кам'янець-Подiльський    фаховий

коледж харчово.і. промисловостi Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;
-    Вiдокремлений структурний  пiдроздiл  «Львiвський  фаховий  коjіедж харчово.і. i

переробно.і. промисловостi Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;
-    Вiдокремлений  структурний  пiдроздiл  «Львiвський  фаховий  коледж  харчових

технологiй та бiзнесу Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;



-    Вiдокремлений     структурний     пiдроздiл     «Полтавський     фаховий     коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;

-    Вiдокремлений    структурний    пiдроздiл    «Свалявський    технiчний    фаховий
коледж Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;

-    Вiдокремлений      структурний      пiдроздiл      «Сумський      фаховий      коледж
Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;

-    Вiдокремлений  структурний  пiдроздiл  «Смiлянський  техно,іогiчний  фаховий
коледж Нацiонального унiверситету харчових технологiй»;

-    Вiдокремлений  структурний  пiдроздiл  «Iвано-Франкiвський  фаховий  коледж

ресторанного сервiсу i туризму Нацiонального унiверситету харчових технологiй».
-    пункт 12 викласти в наступнiй редакцi.і.:
«12.   Органiзацiйному   комiтету   з   проведення   виборiв   ректора   унiверситету   до

31.08.2020 р. визначити кiнцевий строк обрання представникiв для участi у виборах ректора 3
числа штатних працiвникiв унiверситету та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв, якi не €
науковими,   науково-педагогiчними   та   педагогiчними   працiвниками,   а   також   виборних
представникiв з числа студентiв.

-пункт 13 доповнити абзацом:
«доповнення до Положень, якi регламентують проведення виборiв, розробляються у

виглядi додаткiв до них».
-пункт 14 викласти у редакцi.і.:
«14.    Органiзацiйному   комiтету   з   проведення    виборiв   ректора   унiверситету   до

31.08.2020   р.   розробити   проекти   додаткiв  до   Положень,   якi   регламентують   проведення
виборiв з врахуванням вимог щодо запобiгання поширенню коронавiрусно.і. хвороби (СОVID
-19).

-   доповнити наказ пунктом 17.
-пункт 16 вважати пунктом 17.
-    пункт 16 викласти в редакцi.і.:
«16.  Начальнику  вiддiлу  рекламно-виставково.і.  дiяльностi  унiверситету  Цой  Ю,  М.,

Головам  регiональних  органiзацiйних  комiтетiв  розмiстити  наказ  на  офiцiйних  веб-сайтах
унiверситету та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв в рубрицi «Вибори -2020».
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