
 

Національний авіаційний університет 

ПРОТОКОЛ 

23 лютого 2018 р. № 5 

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

Москаленко Л. Г., 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 утворення виборчих дільниць та дільничних виборчих комісій для 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 

(Доп.: ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І.) 

2. Про затвердження Положення про порядок роботи представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету, Положення про порядок реєстрації спостерігачів під час проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету, Положення про порядок 

подання та розгляду скарг під час проведення виборів ректора Національного 

авіаційного університету, Положення про порядок організації роботи спостерігачів 

під час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 

(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, що 

відповідно 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, 

Положення про виборчу дільницю та дільничну виборчу комісію з проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету, а також на підставі 

наказу наказу в.о. ректора від 18 грудня 2017 року, № 607/од «Про організацію 

виборів ректора Національного авіаційного університету» необхідно створити 

виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії. 



 

Запропонував: створити виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії у 

Національному авіаційному університеті та територіально відокремлених 

структурних підрозділах університету у кількості 17. 

УХВАЛИЛИ: 
Створити виборчі дільниці та дільничні виборчі комісії, саме: 

Виборча дільниця № 1  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 7, зала Вченої ради ННІМВ). 

Виборча дільниця № 2  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 1, актова зала). 

Виборча дільниця № 3  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 4, бібліотека). 

Виборча дільниця № 4  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 9, ауд.102). 

Виборча дільниця № 5  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 11, ауд.111). 

Виборча дільниця № 6  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 4, ауд.201). 

Виборча дільниця № 7  

(м. Київ, просп. Космонавта Комарова, 1, корпус 8, ауд. 106). 

Виборча дільниця № 8  

(м. Київ, вул. Гарматна 53, господарське приміщення гуртожитку № 4). 

Виборча дільниця № 9  

Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного 

авіаційного університету (м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 5, бібліотека). 

Виборча дільниця № 10 

Коледж інженерії та управлінняНаціонального авіаційного університету  

(м. Київ, вулиця Метробудівська, будинок 5а, 3 корпус, ауд. 312 ). 

Виборча дільниця № 11 

Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного 

авіаційного університету (м. Київ, вул. Дружківська, буд. 6, 2 корпус, ауд.109). 

Виборча дільниця № 12 

Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету (Полтавська 

обл., місто Кременчук, Автозаводський район, вул. Перемоги, буд. 17/6, хол клубу). 

Виборча дільниця № 13 

Васильківський коледж Національного авіаційного університету (Київська обл., м. 

Васильків, вул. Декабристів, буд. 40, гол. навчальний корпус, 4 поверх, ауд. 401). 

Виборча дільниця № 14 

Відокремлений структурний підрозділ Національного авіаційного університету 

Слов’янський коледж Національного авіаційного університету (Донецька обл., 

місто Слов’янськ, вул. Центральна, буд. 27, корпус А, музей). 

Виборча дільниця № 15 

Льотна академія Національного авіаційного університету (Кіровоградська обл., 

м. Кропивницький, вул. Добровольського 12а, будинок культури «Авіатор» (актова зала). 

 



 

Виборча дільниця № 16 

Криворізький коледж Національного авіаційного університету (Дніпропетровська 

обл., м. Кривий Ріг, вул. Туполева, буд. 1, гуртожиток №10, актова зала). 

Виборча дільниця № 17 

Авіакосмічний ліцей № 2 Національного авіаційного університету (Полтавська 

обл., м. Лубни, вул. Радянська, буд. 62/1, кабінет директора). 

Голосували: 

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

2. СЛУХАЛИ:  
ЗАПОРОЖЕЦЬ О. І., голова Організаційного комітету – поінформував про 

необхідність затвердження положень, які регламентують такі процедури: порядок 

роботи представників засобів масової інформації, порядок організації роботи 

спостерігачів та порядок їхньої реєстрації, порядок подання та розгляд скарг під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. Повідомив, що 

юридичний відділ університету підготував проекти таких положень: 

 Положення про порядок роботи представників засобів масової інформації під 

час проведення виборів ректора Національного авіаційного університету; 

 Положення про порядок реєстрації спостерігачів під час проведення виборів 

ректора Національного авіаційного університету; 

 Положення про порядок подання та розгляду скарг під час проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету; 

 Положення про порядок організації роботи спостерігачів під час проведення 

виборів ректора Національного авіаційного університету. 

Положення розроблено на підставі ст. 42 Закону України «Про вищу 

освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 05.12.2014 р. № 726, та наказу 

в.о. ректора від 18 грудня 2017 року, № 607/од «Про організацію виборів ректора 

Національного авіаційного університету». 

Поставив питання щодо затвердження цих положень на голосування. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Затвердити Положення про порядок роботи представників засобів 

масової інформації під час проведення виборів ректора Національного авіаційного 

університету;  

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

2.2. Затвердити Положення про порядок реєстрації спостерігачів під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету;  

Голосували: «за» – 13, «проти» – 1, утримались – немає. 

2.3. Затвердити Положення про порядок подання та розгляду скарг під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету;  

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

2.4. Положення про порядок організації роботи спостерігачів під час 

проведення виборів ректора Національного авіаційного університету. 



 

 


