
Національний авіаційний університет 

 

ПРОТОКОЛ №11 

03 березня 2018 р. 

м. Київ 

Засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету 

 

ПРИСУТНІ: Бабікова К. О., Вовк О. О., Єнчева Г. Г. , Замула А. Ю., 

Запорожець О. І., Михненко А. М., Москаленко Л. Г., Рощук М. В., 

Скуратівська Л. Г., Шишов М. Ю., Ягодзінський С. М. 

Присутні: 11 із 17 членів Організаційного комітету 

(згідно з реєстраційним листом, який додається).  

Кворум для ухвалення рішень є. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про повідомлення від Інформаційної агенції «Журналісти проти 

корупції» щодо здійснення відео- та фотофіксації проведення виборів ректора. 

2. Про акредитацію журналіста. 

3. Про заяви кандидата на посаду ректора. 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний поточного засідання Організаційного комітету 

відповідно до змісту висловленої пропозиції О. І. Запорожця. 

Голосували: 

«за» – 11,  «проти» – немає,  утримались – немає. 

1. СЛУХАЛИ:  

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував 

членів Організаційного комітету, що до Організаційного комітету надійшло 

повідомлення від Інформаційної агенції «Журналісти проти корупції» щодо 

вільного доступу журналістів на територію Національного авіаційного 

університету, здійснення відео- та фотофіксації ходу проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету журналістами Інформаційної агенції 

«Журналісти проти корупції» з метою публічного висвітлення виборчого процесу. 

Наголосив, що порядок подання заяв такого змісту передбачений Положенням 

про порядок роботи представників засобів масової інформації під час проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету (надалі – Положення). 

Відповідно до п. 1.5. Положення акредитація журналістів, представників ЗМІ 

здійснюється Оргкомітетом за наявності відповідної письмової заяви, зареєстрованої 

Оргкомітетом в журналі реєстрації заяв ЗМІ на акредитацію представників. 

Відповідно до п. 1.6. Положення у письмовій заяві вітчизняного ЗМІ, 

оформленої на бланку ЗМІ за підписом керівника ЗМІ (або іншої уповноваженої 

особи) зазначаються: повне найменування ЗМІ, дата і номер державної реєстрації, 

поштова адреса редакції, адреса електронної пошти, номери засобів зв’язку; 



прізвище, ім’я, по батькові головного редактора та керівника ЗМІ; прізвище, 

ім’я, по батькові журналіста(ів), представника(ів) ЗМІ, працівника(ів) технічного 

персоналу ЗМІ, акредитація яких запитується, їх поштові адреси, номери засобів 

зв’язку. До заяви вітчизняного ЗМІ додаються: засвідчена печаткою ЗМІ копія 

статуту та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань з інформацією про цей ЗМІ; копії 

паспортів журналістів, представників ЗМІ; копії документів, що засвідчують їх 

професійну діяльність (посвідчення журналіста, працівника ЗМІ); перелік 

технічної апаратури (обладнання), необхідних для організації фото та 

відеофіксації виборчого процесу; перелік автомобільної техніки ЗМІ, на яку 

необхідно оформити відповідний пропуск на територію Університету або його 

територіально відокремленого структурного підрозділу, із зазначенням 

державного номеру кожного транспортного засобу; копію документа, що 

підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про акредитацію 

працівників ЗМІ, завірену печаткою ЗМІ. 

Запропонував: оскільки, Інформаційною агенцією «Журналісти проти 

корупції» не було надано документів, передбачених установленим порядком 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету, відмовити 

особам, зазначеним у повідомленні Інформаційної агенції «Журналісти проти 

корупції» здійснювати відео- та фотофіксацію ходу проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету на виборчих дільницях у день голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити у допуску особам Інформаційної агенції «Журналісти проти 

корупції» зазначеним у повідомленні, здійснювати відео- та фотофіксацію ходу 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету на виборчих 

дільницях у день голосування. 

Голосували: 

«за» – 11, «проти» – немає, утримались – немає. 

2. СЛУХАЛИ:  

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував 

членів Організаційного комітету, що до Організаційного комітету надійшла заява 

про акредитацію журналіста Інформаційної агенції «Журналісти проти корупції» 

Володимира САПСАЯ. За результатом розгляду заяви від 01 березня 2018 року 

№01-С про акредитацію журналіста В. Сапсая 

Запропонував: оскільки, спеціальним нормативним актом щодо регулювання 

виборів ректорів у вищих навчальних закладах відповідно до статті 42 Закону 

України про Вищу освіту є Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726. Цим 

нормативним документом не передбачений порядок роботи журналістів на 

виборах ректора та порядок (межі) їхнього допуску до процесів виборчої системи. 

У той же час, цим нормативним актом надані повноваження з організації 

виборчого процесу Організаційному комітету з проведення виборів ректора. З 

метою впорядкування роботи громадських спостерігачів, спостерігачів від 

кандидатів, журналістів організаційним комітетом було розроблено відповідні 

положення, які регулюють порядок їх реєстрації (акредитації).  

 



Інформаційною агенцією «Журналісти проти корупції» не було надано 

необхідного переліку документів, передбачених для акредитації журналістів у 

п. 1.6. Положенням про порядок роботи представників засобів масової інформації 

під час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 

Окрім цього до заяви додана вкрай неякісна копія фотографічного зображення 

документа «Посвідчення ААП 045», що не дозволяє засвідчити професійну 

належність до журналістів Володимира Сапсая. Враховуючи викладене вище вніс 

пропозицію відмовити у задоволенні заяви щодо акредитації Сапсая В. як 

журналіста від Інформаційної агенції на виборах ректора Національного 

авіаційного університету. 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити у задоволенні заяви щодо акредитації Володимира САПСАЯ як 

журналіста від Інформаційної агенції на виборах ректора Національного 

авіаційного університету. 

Голосували: 

«за» – 11, «проти» – немає, утримались – немає. 

3. СЛУХАЛИ:  

3.1. ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував, що 

до Організаційного комітету надійшла заява 03 березня 2018 року від кандидата на 

посаду ректора Національного авіаційного університету Кулика Миколи 

Сергійовича щодо приведення Положення про порядок роботи представників 

засобів масової інформації під час проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету у відповідність до чинного законодавства та повідомлення 

членів дільничних виборчих комісії, що відсутність акредитації не може бути 

підставою для відмови у допуску журналістів до приміщення виборчих дільниць. 

Запропонував: розглянувши цю заяву, слід зауважити, що спеціальним 

нормативним актом щодо регулювання виборів ректорів у вищих навчальних 

закладах є Методичні рекомендації щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2014 р. № 726. Цим нормативним 

документом не передбачений порядок роботи журналістів на виборах ректора та 

порядок (межі) їх допуску до процесів виборчої системи. Положення про порядок 

роботи представників засобів масової інформації під час проведення виборів 

ректора Національного авіаційного університету (надалі – Положення) прийняте 

Організаційним комітетом, не суперечить чинному законодавству, а встановлює 

чіткий порядок акредитації та роботи представників ЗМІ на виборах ректора. 

Перелік документів необхідний для акредитації ЗМІ за цим Положенням 

передбачає стандартний набір статутних документів та копій документів, що 

посвідчують особи журналістів. 

Щодо строків подання заяв на акредитацію, то відповідно до 

п. 1.8. Положення Оргкомітет приймає рішення про акредитацію представників 

ЗМІ, журналістів, у разі надходження вказаної заяви за три дні до дня виборів – 

протягом доби з дня реєстрації Оргкомітетом заяви, шляхом направлення 

повідомлення на електронну адресу заявника. Таким чином, часу для подання 

повного комплекту для отримання акредитації було достатньо. 



УХВАЛИЛИ: 

3.1. Відмовити у задоволенні заяви кандидата на посаду ректора 

Національного авіаційного університету КУЛИКА Миколи Сергійовича. 

Голосували: 

«за» – 11, «проти» – немає, утримались – немає. 

3.2. ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував, 

що до Організаційного комітету надійшли заяви від КУЛИКА Миколи 

Сергійовича щодо надання відповіді про відмову зареєструвати Герасименка Р. Г., 

Тіщенко Н. В., Анфалова І. І., Головізіну Н. С., Шапаренка М. О., Зіміну Н. Г., 

Матвєєва В. В., Пономаренко О. В., Старкову В. І., як спостерігачів від кандидата 

на посаду ректора університету.  

Запропонував: відповідно до пп. 2.4., 2.5. Положення про порядок реєстрації 

спостерігачів під час проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету. у заяві, підписаній особисто кандидатом на посаду ректора 

Університету, має бути зазначена наступна інформація: прізвища, імена, по 

батькові, місце фактичного проживання та адреса реєстрації із визначенням 

виборчої дільниці для кожного спостерігача, на якій такий спостерігач від 

кандидата буде виконувати свої обов’язки (назва структурного підрозділу або 

групи структурних підрозділів, де створена виборча дільниця); контактні номери 

мобільних телефонів визначених спостерігачів. До заяви обов’язково додаються 

наступні документи: копії першої та другої сторінок паспорта громадянина 

України, сторінки паспорта з інформацією про місце реєстрації спостерігача; 

письмові заяви визначених спостерігачів про згоду на збір та обробку 

Оргкомітетом їх персональних даних (Додаток №1 до цього Положення). 

У заявах про визначення спостерігачами Герасименка Р. Г., Тіщенко Н. В., 

Анфалова І. І., Головізіну Н. С., Шапаренка М. О., Зіміну Н. Г., Матвєєва В. В., 

Пономаренко О. В., Старкову В. І. від кандидата на посаду ректора Кулика М. С. 

було вказано інформацію із зазначенням адреси (без уточнення проживання або 

реєстрації). У документах, що додавалися до заяви, не було копії сторінки 

паспорта з адресою зазначеною у заяві. Тим самим було порушено порядок подачі 

документів для реєстрації спостерігачів.  

Відмовити у задоволенні заяви кандидата на посаду ректора Національного 

авіаційного університету КУЛИКА Миколи Сергійовича.  

УХВАЛИЛИ: 

3.2. Відмовити у задоволенні заяви кандидата на посаду ректора 

Національного авіаційного університету КУЛИКА Миколи Сергійовича. 

Голосували: 

«за» – 11, «проти» – немає, утримались – немає. 

ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – оголосив засідання 

Організаційного комітету з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету закритим. 

 

Голова Організаційного комітету     О. І. Запорожець 

 

Секретар Організаційного комітету     Г. Г. Єнчева 


