
Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ 

26 лютого 2018 р. № 2 

м. Київ 

Засідання Виборчої комісії з проведення виборів ректора 

 

ПРИСУТНІ: Білоус О.І., Бойченко С.В., Бугайко Д.О., Вахнован В.Ю., 

Гребенніков В.М., Гудманян А.Г., Дмитрашківський О.В., Лукашенко Т.О., 

Прудивус Л.І., Сопілко І.М., Чернова А.І. 

Кворум для ухвалення рішень є. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про надання повноважень голові Виборчої комісії. 

            (Доп.: ПРУДИВУС Л.І.) 

 

2. Про отримання списку виборців, що голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 06 березня 2018 р. 

     (Доп.: ГУДМАНЯН А.Г.) 

3. Про формування списків виборців, що голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 06 березня 2018 р. 

(Доп.: ГУДМАНЯН А.Г.) 

4. Про забезпечення доведення інформації до виборців щодо місця 

голосування відповідно до дільниць визначених наказом 091/од від 

23.02.2018 «Про затвердження складу дільничних виборчих комісій». 

            (Доп.: БІЛОУС О.І.) 

 

Результати голосування:  «за»    11  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

1. СЛУХАЛИ: Про надання повноважень голові Виборчої комісії 

 

ВИСТУПИЛИ: Прудивус Л.І. доповіла про необхідність надання повноважень голові 

Виборчої комісії щодо складання та підписання акту приймання-

передачі списків виборців між Виборчою комісією та Організаційним 

комітетом, які голосуватимуть на виборах ректора Національного 

авіаційного університету 06 березня 2018 року, а також повноважень 

щодо складання та підписання актів приймання-передачі списків 

виборців, які голосуватимуть на виборах ректора Національного 

авіаційного університету 06 березня 2018 року на виборчих дільницях. 

 

УХВАЛИЛИ: Надати повноваження голові Виборчої комісії щодо складання та 

підписання акту приймання-передачі списків виборців між Виборчою 

комісією та Організаційним комітетом, які голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 06 березня 2018 року, а 

також повноважень щодо складання та підписання актів приймання-

передачі списків виборців, які голосуватимуть на виборах ректора 



Національного авіаційного університету 06 березня 2018 року на 

виборчих дільницях. 

 

Результати голосування:  «за»    11  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

2. СЛУХАЛИ: Про отримання списку виборців, що голосуватимуть на виборах ректора 

Національного авіаційного університету 06 березня 2018 р. 

  

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що відповідно до п. 27 Методичних 

рекомендації щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726, Організаційний 

комітет складає та подає до Виборчої комісії загальний список осіб, які 

мають право брати участь у виборах ректора Університету. 

Організаційним комітетом було складено такі списки та запропоновано 

для передачі Виборчій комісії.  

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти від Організаційного комітету список осіб, які мають право 

брати участь у виборах ректора Університету у формі, запропонованій 

Організаційним комітетом. 

 

Результати голосування:  «за»    11  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

3. СЛУХАЛИ: Про формування списків виборців, що голосуватимуть на виборах 

ректора Національного авіаційного університету 06 березня 2018 р. 

  

ВИСТУПИЛИ: Гудманян А.Г. доповів, що відповідно до п. 4.2.2 Положення  про 

виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету, Виборча комісія формує остаточні списки 

виборців за визначеними організаційним комітетом виборчими 

дільницям. Такі списки було сформовано для передачі сімнадцяти 

виборчим дільницям. 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити остаточні списки осіб за визначеними дільницями, які мають 

право брати участь у виборах ректора Університету у формі, 

запропонованій Організаційним комітетом. 

 

Результати голосування:  «за»    11  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

4. СЛУХАЛИ: Про забезпечення доведення інформації до виборців щодо місця 

голосування відповідно до дільниць визначених наказом 091/од від 

23.02.2018 «Про затвердження складу дільничних виборчих комісій». 

  

ВИСТУПИЛИ: Білоус О.І. доповіла, що відповідно до п.2.4, та п. 4.1 «Положення  про 

виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету, Виборча комісія має надати інформацію 



виборцям про місце, час та необхідні обов’язкові документи. Задля 

цього пропонуємо розмістити оголошення на офіційних інформаційних 

ресурсах.  

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити текст оголошення та розмістити їх на усіх наявних 

інформаційних ресурсах як НАУ, так і територіально відокремлених 

структурних підрозділах.  

 

Результати голосування:  «за»    11  

«проти»     немає 

«утримались»    немає 

 

 

 

Голова    А. Гудманян 

 

 

Секретар       О. Білоус 

  

 


