
 1 

Національний авіаційний університет 

ПРОТОКОЛ 

21 лютого 2018 р. № 4 

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., Іщенко С. О., Матвієнко Р. О., Михненко А. М., 

Москаленко Л. Г., Рощук М. В., Скуратівська Л. Г., Шишов М. Ю., 

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 лист Міністерства освіти і науки України щодо кандидатур для 

обрання на посаду ректора Національного авіаційного університету. 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

2. Про внесення змін до Положення про порядок проведення виборів ректора 

Національного авіаційного університету та Положення про виборчу дільницю та 

дільничну виборчу комісію з проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету. 

(Доп.: ШИШОВ М. Ю.) 

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 – доповів про лист 

Міністерства освіти у науки України №1/11 – 1904 від 20.02.2018 р. «Про 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету». Цим 

листом МОН України вносить до Університету для голосування кандидатури 

претендентів на посаду ректора Університету:  

ДАВИДЕНКА Віталія Володимировича, доктора політичних наук, доцента; 

ДУДНИКА Івана Миколайовича, доктора географічних наук, професора; 

ІСАЄНКА Володимира Миколайовича, доктора біологічних наук, професора; 

КОЗАЧКА Ярослава Вікторовича, доктора філологічних наук, професора; 

КОРЧЕНКА Олександра Григоровича, доктора технічних наук, професора; 

КУЛИКА Миколу Сергійовича, доктора технічних наук, професора; 

ОБІДІНА Дмитра Миколайовича доктора технічних наук, професора; 
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ПОЛУХІНА Анатолія Васильовича, кандидата технічних наук, доцента; 

ХРАЩЕВСЬКОГО Рімвідаса Вілімовича, доктора технічних наук, професора; 

ЧЕПІЖЕНКА Валерія Івановича, доктора технічних наук, старшого 

наукового співробітника; 

ЮДІНА Олександра Костянтиновича, доктора технічних наук, професора. 

Запропонував: взяти інформацію до відома та передати копію зазначеного 

листа голові Виборчої комісії Університету.  

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію, що міститься у листі Міністерства освіти у науки України 

№1/11 – 1904 від 20.02.2018 р. «Про проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету», взяти до відома.  

1.2. Передати копію листа Міністерства освіти у науки України №1/11 – 

1904 від 20.02.2018 р. «Про проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету» голові Виборчої комісії Університету. 

Голосували: 

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

2. СЛУХАЛИ:  
ШИШОВ Максим Юрійович – заступник начальника юридичного відділу 

поінформував про необхідність внесення змін до Положення про порядок 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету та 

Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету з метою приведення їх у 

повну відповідність до Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06 грудня 2014 року № 726. 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Клопотати перед Вченою радою університету щодо внесення змін до 

Положення про порядок проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету, а саме: 

Поточна редакція Запропонована редакція 
Примітки, посилання на 

законодавство 

3.15. Бюлетені для голосу-

вання виготовляються дільнич-

ними виборчими комісіями не 

раніше ніж за 20 і не пізніше ніж 

за 12 годин до початку виборів у 

кількості, що відповідає кількості 

осіб, які мають право брати участь 

у виборах (далі – Виборці) та 

включені до Списку виборців (у 

тому числі – у кількості, що 

відповідає кількості осіб, 

включених до списку Виборців на 

виборчій дільниці). … 
 

3.15. Дільничні виборчі комісії, що 

знаходяться в місті Києві, 

виготовляють бюлетені для 

голосування на засіданні 

Виборчкому, не раніше ніж за 20 і не 

пізніше ніж за 12 годин до початку 

виборів у кількості, що відповідає 

кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах (далі – Виборці) та 

включені до Списку виборців (у тому 

числі – у кількості, що відповідає 

кількості осіб, включених до списку 

Виборців на виборчій дільниці). 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального 

закладу, затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 р. № 726 

Підготовка виборів п. 29. 

«Бюлетені для голосування 

виготовляються виборчою 

комісією (у разі утворення 

дільничних виборчих комісій - 

дільничними виборчими 

комісіями) не раніше ніж за 20 і не 

пізніше ніж за 12 годин до початку 

виборів … . 
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 Бюлетені посвідчуються на 

зворотному боці підписом голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії, 

що виготовляє бюлетені, та 

скріплюються печаткою Університету. 

Бюлетень вважається виготовленим 

лише з моменту його посвідчення на 

зворотному боці підписом голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії. 

Дільничні виборчі комісії, що 

знаходяться за межами міста Києва, 

самостійно друкують бюлетені та 

виготовляють їх не раніше ніж за 20 і 

не пізніше ніж за 12 годин до початку 

виборів у кількості, що відповідає 

кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах (далі – Виборці) та 

включені до Списку виборців (у тому 

числі – у кількості, що відповідає 

кількості осіб, включених до списку 

Виборців на виборчій дільниці), 

посвідчуються на зворотному боці 

підписом голови та секретаря 

дільничної виборчої комісії, що 

виготовляє бюлетені, та скріплюються 

печаткою Університету або його 

відокремленого структурного 

підрозділу. Бюлетень вважається 

виготовленим лише з моменту його 

посвідчення на зворотному боці 

підписом голови та секретаря 

дільничної виборчої комісії. 

Кандидати та спостерігачі мають 

право бути присутніми під час 

виготовлення бюлетенів для 

голосування. 

 

4.2. Під час голосування та 

підрахунку голосів в Універ-

ситеті та його відокремлених 

структурних підрозділах має 

право бути присутнім 
представвник Міністерства 

освіти і науки України та член 

Оргкомітету. 

4.2. Під час голосування та 

підрахунку голосів в Університеті та 

його відокремлених структурних 

підрозділах має право бути присутнім 

представник Міністерства освіти і науки 

України. 

 

Проведення виборів п. 34 «Під 

час голосування та підрахунку 

голосів має право бути присутнім 

представник засновника. У разі 

утворення головної та дільничних 

виборчих комісій засновник може 

делегувати до таких комісій своїх 

представників. 

4.7. Після завершення голосу-

вання приміщення для 

голосування зачиняється і в ньому 

мають право перебувати тільки 

члени дільничної виборчої комісії, 

представники Міністерства освіти 

і науки України, кандидати, 

спостерігачі та представники 

ЗМІ, зареєстровані у 

встановленому порядку та члени 

Оргкомітету. 

4.7. Після завершення голосування 

приміщення для голосування 

зачиняється і в ньому мають право 

перебувати тільки члени дільничної 

виборчої комісії, представники 

Міністерства освіти і науки України, 

кандидати та спостерігачі, зареєстровані 

у встановленому порядку. 

 

Проведення виборів п. 39 

«Після завершення голосування 

приміщення для голосування 

зачиняється і в ньому мають право 

перебувати тільки члени виборчої 

комісії, представники засновника, 

кандидати і спостерігачі.» 

 

Голосували: 

«за» – 14,  «проти» – немає,  утримались – немає. 
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1.2. Клопотати перед Вченою радою університету щодо внесення змін до 

Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету, а саме: 

Поточна редакція Запропонована редакція 
Примітки, посилання на 

законодавство 

3.2.4. Бюлетені для голосу-

вання виготовляються діль-

ничною виборчою комісією не 

раніше, ніж за 20 і не пізніш як 

за 12 годин до початку виборів у 

кількості, яка відповідає 

кількості осіб, які мають право 

брати участь у виборах та 

включені до відповідного 

списку, посвідчуються на 

зворотному боці підписом 

голови та секретаря дільничної 

виборчої комісії, та 

скріплюються печаткою Універ-

ситету або його відокремленого 

структурного підрозділу. 

3.2.4. Дільничні виборчі комісії, що 

знаходяться в місті Києві, 

виготовляють бюлетені для 

голосування на засіданні 

Виборчкому, не раніше ніж за 20 і не 

пізніше ніж за 12 годин до початку 

виборів у кількості, що відповідає 

кількості осіб, які мають право брати 

участь у виборах (далі - Виборці) та 

включені до Списку виборців (у тому 

числі - у кількості, що відповідає 

кількості осіб, включених до списку 

Виборців на виборчій дільниці). 

Бюлетені посвідчуються на 

зворотному боці підписом голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії, 

що виготовляє бюлетені, та 

скріплюються печаткою Університету. 

Бюлетень вважається виготовленим 

лише з моменту його посвідчення на 

зворотному боці підписом голови та 

секретаря дільничної виборчої комісії. 

Дільничні виборчі комісії, що 

знаходяться за межами міста Києва, 

самостійно друкують бюлетені та 

виготовляють їх не раніше ніж за 20 і не 

пізніше ніж за 12 годин до початку виборів 

у кількості, що відповідає кількості осіб, які 

мають право брати участь у виборах (далі – 

Виборці) та включені до Списку виборців 

(у тому числі – у кількості, що відповідає 

кількості осіб, включених до списку 

Виборців на виборчій дільниці), 

посвідчуються на зворотному боці 

підписом голови та секретаря дільничної 

виборчої комісії, що виготовляє бюлетені, 

та скріплюються печаткою Університету 

або його відокремленого структурного 

підрозділу. Бюлетень вважається 

виготовленим лише з моменту його 

посвідчення на зворотному боці підписом 

голови та секретаря дільничної виборчої 

комісії. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо особливостей виборчої 

системи та порядку обрання 

керівника вищого навчального 

закладу, затверджені постановою 

Кабінету Міністрів України від 5 

грудня 2014 р. № 726 

Підготовка виборів п. 29. 

«Бюлетені для голосування 

виготовляються виборчою 

комісією (у разі утворення 

дільничних виборчих комісій - 

дільничними виборчими 

комісіями) не раніше ніж за 20 і не 

пізніше ніж за 12 годин до початку 

виборів … . 

3.4.3. Голова дільничної 

виборчої комісії надає для 

огляду членам дільничної 

виборчої комісії, присутнім 

кандидатам на посаду ректора 

Університету, спостерігачам, 

представникам Міністерства 

освіти і науки України та членам 

Оргкомітету, почергово, всі 

наявні скриньки, оголошуючи 

номер кожної скриньки.  

 

3.4.3. Голова дільничної виборчої 

комісії надає для огляду членам дільничної 

виборчої комісії, присутнім кандидатам на 

посаду ректора Університету, 

спостерігачам, представникам 

Міністерства освіти і науки України, 

почергово, всі наявні скриньки, 

оголошуючи номер кожної скриньки. 

Кожна скринька має бути опломбована та 

опечатана печаткою Університету або 

відокремленого структурного підрозділу. 

Приміщення для голосування вважається 

готовим до проведення голосування після 

виконання цих вимог. 

Проведення виборів п. 36 

«Голова виборчої комісії або 

дільничної виборчої комісії перед 

початком голосування: надає для 

огляду членам виборчої комісії, 

присутнім кандидатам, а також 

спостерігачам усі наявні на 

виборчій дільниці виборчі 

скриньки. 
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