
Національний авіаційний університет 

ПРОТОКОЛ 

28 лютого 2018 р. № 9 

м. Київ 

Засідання Організаційного комітету 

з проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету 

 

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

Запорожець О. І., Матвієнко Р. О., Михненко А. М., 

Москаленко Л. Г., Олійник О. П., Рощук М. В., Скуратівська Л. Г., 

Юн Г. М., Ягодзінський С. М. 

Присутні: 14 із 17 членів Організаційного комітету 

(згідно з реєстраційним листом, який додається).  

Кворум для ухвалення рішень є. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про розгляд заяв щодо реєстрації спостерігачів. 

2. Про розгляд заяв щодо зняття кандидатури на посаду ректора. 

3. Про розгляд скарги. 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний поточного засідання Організаційного комітету 

відповідно до змісту висловленої пропозиції О. І. Запорожця. 

Голосували: 

«за» – 14,  «проти» – немає,  утримались – немає. 

1. СЛУХАЛИ:  

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

Організаційного комітету, що до Організаційного комітету надійшли заяви від 

громадських організацій та кандидатів на посаду ректора щодо реєстрації 

спостерігачів. Усі заяви та документи, що додавалися до них були вивчені на предмет 

відповідності нормам, викладеним у Положенні про порядок реєстрації спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету.  

Запропонував: керуючись Положенням про порядок реєстрації спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету, 

1.1. Задовольнити заяву та зареєструвати громадських спостерігачів від 

громадської організації «Українська Асоціація студентів». 

1.2. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ДАВИДЕНКА Віталія Володимировича згідно зі списком, за 

винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно 

оформлені документи, а саме: Грутман О. М., Пічак Т. М., Суворова І. М., 

Дорда І. Є., Сальник К. В. 



1.3. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ДУДНИКА Івана Миколайовича згідно списку, за винятком, осіб, 

стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно оформлені 

документи, а саме: Кияшко О. В., Тішков Б. О., Курлова З. О. 

1.4. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ІСАЄНКА Володимира Миколайовича згідно списку, за винятком, 

осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно оформлені 

документи, а саме: Жижила Б. В., Гапон О. А., Солотва О. В., Марченко Н. О., 

Суховерхий В. В., Лобара О. О. 

1.5. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора КОРЧЕНКА Олександра Григоровича згідно списку, за винятком, 

осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно оформлені 

документи, а саме: Коломієць М. В., Гріга В. С. 

1.6. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора КУЛИКА Миколи Сергійовича згідно списку, за винятком, осіб, 

стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно оформлені 

документи, а саме: Старікова В. І., Пономаренко О. В., Матвєєв В. В., 

Герасименко Р. Г., Анфалов І. І., Шапаренко М. О., Зіміна Н. Г., Головізніна Н. С., 

Москвічов В. В., Тіщенко Н. В. 

1.7. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ЮДІНА Олександра Костянтиновича згідно списку, за винятком, 

осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, або невірно оформлені 

документи, а саме: Ситник Л. І., Сидорець О. М., Петренко А. Б. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Задовольнити заяву та зареєструвати громадських спостерігачів від 

громадської організації «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ» та видати 

відповідні посвідчення. 

1.2. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ДАВИДЕНКА Віталія Володимировича згідно списку та видати 

відповідні посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну 

інформацію, або невірно оформлені документи, а саме: Грутман О. М., 

Пічак Т. М., Суворова І. М., Дорда І. Є., Сальник К. В. 

1.3. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ДУДНИКА Івана Миколайовича згідно списку та видати 

відповідні посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну 

інформацію, або невірно оформлені документи, а саме: Кияшко О. В., 

Тішков Б. О., Курлова З. О. 

1.4. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ІСАЄНКА Володимира Миколайовича згідно списку та видати 

відповідні посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну 

інформацію, або невірно оформлені документи, а саме: Жижила Б. В., 

Гапон О. А., Солотва О. В., Марченко Н. О., Суховерхий В. В., Лобара О. О. 

 



1.5. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на посаду 

ректора КОРЧЕНКА Олександра Григоровича згідно списку та видати відповідні 

посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, або 

невірно оформлені документи, а саме: Коломієць М. В., Гріга В. С. 

1.6. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора КУЛИКА Миколи Сергійовича згідно списку та видати відповідні 

посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну інформацію, 

або невірно оформлені документи, а саме: Старікова В. І., Пономаренко О. В., 

Матвєєв В. В., Герасименко Р. Г., Анфалов І. І., Шапаренко М. О., Зіміна Н. Г., 

Головізніна Н. С., Москвічов В. В., Тіщенко Н. В. 

1.7. Задовольнити заяву та зареєструвати спостерігачів від кандидата на 

посаду ректора ЮДІНА Олександра Костянтиновича згідно списку та видати 

відповідні посвідчення, за винятком, осіб, стосовно яких було подано неповну 

інформацію, або невірно оформлені документи, а саме: Ситник Л. І., 

Сидорець О. М., Петренко А. Б. 

Голосували: 

«за» – 14,  «проти» – немає, утримались – немає. 

2. СЛУХАЛИ: 

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

до Організаційного комітету надійшли заяви від кандидата на посаду ректора 

Національного авіаційного університету ОБІДІНА Дмитра Миколайовича, 

кандидата на посаду ректора Національного авіаційного університету 

ПОЛУХІНА Анатолія Васильовича та від кандидата на посаду ректора 

ХРАЩЕВСЬКОГО Рімвідаса Вілімовича про зняття своїх кандидатур. Відповідно 

до п. 28 Методичних рекомендації щодо особливостей виборчої системи та 

порядку обрання керівника вищого навчального закладу затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 кандидат має 

право зняти свою кандидатуру шляхом подання письмової заяви до 

організаційного комітету не пізніше ніж за 24 години до початку виборів. Така 

інформація невідкладно доводиться організаційним комітетом до відома виборчої 

комісії (головною виборчою комісією – до відома дільничних виборчих комісій) 

для внесення відповідних змін до бюлетенів для голосування. Необхідно також 

повідомити Міністерство освіти і науки України, оскільки ним було надано 

перелік кандидатів на посаду ректора Національного авіаційного університету. 

Запропонував: керуючись п. 28 Методичних рекомендації щодо 

особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого 

навчального закладу затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 р. № 726 прийняти заяву ОБІДІНА Дмитра Миколайовича про зняття 

своєї кандидатури з виборів на посаду ректора Національного авіаційного 

університету, заяву ПОЛУХІНА Анатолія Васильовича та заяву 

ХРАЩЕВСЬКОГО Рімвідаса Вілімовича про зняття своїх кандидатур з виборів на 

посаду ректора Національного авіаційного університету.  



Невідкладно довести цю інформацію Виборчій комісій з проведення виборів 

ректора Національного авіаційного університету та Міністерству освіти і науки 

України шляхом надання витягу з даного протоколу або надіслання листа за 

підписом голови Організаційного комітету. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти заяви ОБІДІНА Дмитра Миколайовича, ПОЛУХІНА Анатолія 

Васильовича, ХРАЩЕВСЬКОГО Рімвідаса Вілімовича про зняття своїх 

кандидатур з виборів на посаду ректора Національного авіаційного університету. 

Невідкладно довести цю інформацію Виборчій комісій з проведення виборів 

ректора Національного авіаційного університету та Міністерству освіти і науки 

України шляхом надання витягу з даного протоколу або надіслання листа за 

підписом голови Організаційного комітету. 

Голосували: 

«за» – 14,  «проти» – немає, утримались – немає. 

3. СЛУХАЛИ: 

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

26 лютого 2018 року до Організаційного комітету надійшла скарга від кандидатів 

на посаду ректора Козачка Я. В., Дудника І. М., Давиденка В. В., Чепіженка В. І., 

Корченка О. Г., Кулика М. С. щодо оскарження рішень прийнятих 

Організаційним комітетом 23 лютого 2018 року, щодо зміни форм організації 

зустрічей кандидатів, щодо скликання засідання Організаційного комітету.  

Скарга заявників була розглянута. 

Запропонував: відмовити у задоволенні вимог щодо оскарження рішень 

Оргкомітету, оскільки ці вимоги було подано з порушенням строків на таке 

оскарження, передбачених п. 4.1. Положення про порядок подання та розгляду 

скарг під час проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету. Залишити без розгляду вимогу щодо зміни форм організації 

зустрічей кандидатів з колективом, оскільки Організаційний комітет не наділений 

повноваженнями організовувати та сприяти в організації зустрічей кандидатів з 

колективом, окрім як на підставі заяв/звернень від кандидатів надати допомогу у 

виборі приміщення та часу зустрічі. Відмовити у задоволенні вимоги скликати 

засідання Організаційного комітету, оскільки п. 3.1. Положення про 

Організаційний комітет з проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету містить вичерпний перелік осіб, повноважних скликати засідання 

Організаційного комітету, і кандидатів на посаду ректора він не містить. 

УХВАЛИЛИ: 

Відмовити у задоволенні вимог щодо оскарження рішень Оргкомітету. 

Залишити без розгляду вимогу щодо зміни форм організації зустрічей кандидатів 

з колективом. Відмовити у задоволенні вимоги скликати засідання 

Організаційного комітету. 



Голосували: 

«за» – 14,  «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 
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